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Programul FILIT 2020, o ediție
sub semnul continuității

Cele mai multe evenimente se vor
desfășura în aer liber la Casa Muzee�
lor, strada Vasile Alecsandri, nr. 6.

Prima zi a festivalului, mier�
curi, 30 septembrie 2020, este de�
dicată poetului Emil Brumaru
(1938�2019). În deschidere va avea
loc vernisajul expoziției „Dulapul
îndrăgostit“, după care publicul va
fi invitat la o discuție despre poet,
moderată de Bogdan Crețu și
avându�i ca invitați pe Liviu Anto�
nesei și Alexandru Călinescu. 

În continuarea serii, la ora 20:00,
va avea loc lansarea volumului Să
fim anonimi ca dovlecii. Povești cu
Emil Brumaru, publicat la Editura
Muzeelor Literare din Iași, urmată de
proiecția filmului Zidul lui J.O., do�
cumentar realizat de Matei Bejenaru.
În încheiere, cei prezenți sunt invitați
la o discuție între Matei Bejenaru și
Doris Mironescu, moderată de Radu
Cucuteanu. 

Joi, 1 octombrie 2020, FILIT con�
tinuă cu un atelier de lectură și o
dezbatere Polirom Junior: „Ceaini�
cul fermecat și alte basme japoneze“,
la ora 16:00. Începând cu ora 19:00,
va avea loc dezbaterea „Ficțiunea li�
terară clasică în dialog cu genurile
ficționale“, moderată de Constantin
Dram și avându�i ca invitați pe Dan
Doboș, Vlad Frînghiu, Emanuela Ilie
și Lucian Merișca. 

Vineri, 2 octombrie 2020, publi�
cul va fi invitat la „Seara poeziei“, cu
începere de la ora 19:00. La marato�
nul de lecturi moderat de Călin
Ciobotari vor participa C. Acosmei,
Radu Andriescu, Șerban Axinte, Lu�
cian Balan, Nichita Danilov, Anas�
tasia Fuioagă, Vlad Alui Gheorghe,
Matei Hutopilă, Livia Iacob, Paul
Mihalache, Emilia Nedelcoff, An�
dreea Petcu, Bogdan�Alexandru
Petcu, Florentina Pocovnicu, Lu�
cian Vasiliu. Seara se va încheia cu
proiecția filmelor din seria „Scrii�
tori în oglindă“, ce reflectă actuali�
tatea unei opere literare clasice prin 

situarea ei în oglindă cu vocea artis�
tică a unui scriitor contem poran,
serie coordonată de Nicoleta Dabija.

Sâmbătă, 3 octombrie 2020,
la ora 15:00 va avea loc o dezba�
tere despre „Jurnalismul în pan�
demie“, moderată de Ovidiu Mi� 
hăiuc, cu jurnaliștii Raluca Aftene,
Ionuț Benea, Iulia Ciuhu și Valen�
tin Talpalaru. Ziua va continua cu
„Povești pandemice“, o discuție
deschisă cu scriitorii ieșeni Liviu

Antonesei, Codrin Liviu Cuțitaru
și Florin Irimia, moderată de jur�
nalistul cultural Cătălin Sava.
Seara, la ora 19:00, publicul se va
întâlni cu scriitorul german Ingo
Schulze. Gazda serii: Bogdan
Crețu. Evenimentul este organizat
în parteneriat cu Centrul Cultural
German Iași.

Ultima zi a festivalului, dumi�
nică, 4 octombrie 2020, este de �
dicată cluburilor culturale ale

elevilor din Iași. Masa rotundă,
moderată de jurnalistul Cătălin
Hopulele, îi va avea ca participanți
pe membrii Alecart și Logos.

Cu prilejul FILIT, Muzeul Na �
țional al Literaturii Române Iași
propune publicului patru expo �
ziții organizate la Muzeul „Mihai
Eminescu“, Muzeul „Ion Creangă“
(Bojdeuca), Colecția „Istoria tea�
trului românesc“ și Muzeul „Mi�
hail Sadoveanu“.

Pe lângă acestea, în program sunt
cuprinse alte evenimente organizate
în parteneriat cu Institutul Francez
Iași, Biblioteca Județeană „Gheorghe
Asachi“ Iași, Teatrul pentru copii și ti�
neret „Luceafărul“ Iași, Memorialul
Ipo tești – Centrul Național de Studii
„Mihai Eminescu“, Asociația „Patrimo�
niu pentru comunitate“ Iași, Editura
Polirom, Alecart și Logos. FILIT este
organizat de sub înaltul patronaj al
Reprezentanței Comisiei Europene.

În perioada 30 septembrie – 4 octombrie 2020 va avea loc o ediție specială a Festivalului Internațional 
de Literatură și Traducere Iași – FILIT. Sub semnul continuității, Muzeul Național al Literaturii Române Iași

propune o formulă adaptată la condițiile crizei globale.
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Miercuri, 
30 septembrie

n 18:00�19:00 | Casa Muzeelor
(Iași, str. Vasile Alecsandri, nr. 6)

Vernisajul expoziției Dula�
pul îndrăgostit

Expoziție organizată în par�
teneriat cu Asociația „Patrimo�
niu pentru comunitate“ Iași, care
își propune să reamintească pu�
blicului de poezia și viața poetu�
lui Emil Brumaru, prin etalarea
obiectelor acestuia, a manuscri�
selor, cărților și fotografiilor din
arhiva personală.

Invitat:Ovidiu Lazăr
Curatori:Nicoleta Dabija,

Corina M. Irimiță
n 18:00�20:00 | Masă rotundă
Ateliere și Rezidențe FILIT

pentru traducători
Moderatoare:Monica Joița
Activitate online organizată

în parteneriat cu Memorialul
Ipotești – Centrul Național de
Studii „Mihai Eminescu“

n 19:00�20:00 | Casa Muzeelor
(Iași, str. Vasile Alecsandri, nr. 6)

Remember Emil Brumaru
Invitați: Liviu Antonesei,

Alexandru Călinescu
Moderator:Bogdan Crețu
n 20:00�21:00 | Casa Muzeelor,

Iași (str. Vasile Alecsandri, nr. 6)
Lansarea volumului Să fim

anonimi ca dovlecii. Povești cu
Emil Brumaru, Editura Muzeelor
Literare, Iași, 2020

Invitat:Bogdan Crețu
Coordonatoare:Nicoleta 

Dabija
n 21:00�22:30 | Casa Muzee�

lor (Iași, str. Vasile Alecsandri,
nr. 6)

Proiecție Zidul lui J.O. (film
documentar realizat de Matei
Bejenaru)

Invitați:Matei Bejenaru,
Doris Mironescu

Moderator:Radu Cucuteanu

Joi, 1 octombrie

n 15:00�16:15 | Institutul
Francez Iași

Asterix, Rahan, Tintin,
ștrumpfii vorbesc românește…

Masă rotundă bilingvă de �
spre traducerea benzii desenate
în limba română; decernarea
premiilor concursului „BD pe
net“ organizat în iunie 2020

Invitat:Dodo Niță
Moderator:Olivier Noël
n 16:00�18:00 | Casa Muzeelor

(Iași, str. Vasile Alecsandri, nr. 6)
Ceainicul fermecat și alte

basme japoneze

Atelier de lectură & dezbate �
re Polirom Junior

Moderatoare:prof. Brân dușa
Silvia Chelariu, prof. Elena�
Laura Radu

Eveniment organizat în par�
teneriat cu Colegiul „Richard
Wurmbrand“ Iași

n 16:30�17:30 | Institutul
Francez Iași

Dialog franco�român despre BD
Moderatori:Dodo Niță, 

Olivier Noël
n 19:00�21:00 | Casa Muzee�

lor (Iași, str. Vasile Alecsandri,
nr. 6)

Ficțiunea literară clasică în
dialog cu genurile ficționale

Invitați:Dan Doboș, Vlad
Frînghiu, Emanuela Ilie, Lucian
Merișca

Moderator:Constantin
Dram

Eveniment organizat în par�
teneriat cu Biblioteca Județeană
„Gheorghe Asachi” Iași

Vineri, 2 octombrie 

n 19:00�21:00 | Casa Muzeelor
(Iași, str. Vasile Alecsandri, nr. 6)

Seara poeziei – maraton de
lecturi

Invitați:C. Acosmei, Radu
Andriescu, Șerban Axinte, Lu�
cian Balan, Nichita Danilov,
Anastasia Fuioagă, Vlad Alui
Gheorghe, Matei Hutopilă, Livia
Iacob, Paul Mihalache, Emilia
Nedelcoff, Andreea Petcu, Bog�
dan�Alexandru Petcu, Florentina
Pocovnicu, Lucian Vasiliu

Moderator:Călin Ciobotari
n 21:00�22:00 | Casa Muzee�

lor (Iași, str. Vasile Alecsandri,
nr. 6)

Proiecție Scriitori în oglindă,
proiect ce reflectă actualitatea
unei opere literare clasice prin si�
tuarea ei în oglindă cu vocea artis�
tică a unui scriitor contemporan

Coordonatoare:Nicoleta 
Dabija

Proiect realizat în partene�
riat cu Asociația „Patrimoniu
pentru comunitate“ Iași

Sâmbătă, 3 octombrie 

n 10:00�12:00 | Institutul
Francez Iași, Sala „Benjamin
Fondane“

Concurs de traduceri de
texte de presă „Courrier interna�
tional“

n 15:00�17:00 | Casa Muzee�
lor (Iași, str. Vasile Alecsandri,
nr. 6)

Jurnalism în pandemie
Invitați:Raluca Aftene, 

Ionuț Benea, Iulia Ciuhu, Valen�
tin Talpalaru

Moderator:Ovidiu Mihăiuc
n 15:00�17:00 | Masă rotundă
Traducătorii și traducerile

din literatura română în timpul
pandemiei. Activitate online

Moderatoare:Monica Joița
n 17:00�19:00 | Casa Muzee�

lor (Iași, str. Vasile Alecsandri,
nr. 6)

Povești pandemice
Invitați: Liviu Antonesei, Co�

drin Liviu Cuțitaru, Florin Irimia
Moderator:Cătălin Sava
n 19:00�21:00 | Casa Muzee�

lor (Iași, str. Vasile Alecsandri,
nr. 6)

Întâlnire cu Ingo Schulze
Gazda serii:Bogdan Crețu
Eveniment organizat în 

parteneriat cu Centrul Cultural
German Iași

Duminică, 
4 octombrie 

n 18:00�20:00 | Casa Muzee�
lor (Iași, str. Vasile Alecsandri,
nr. 6)

Ce a fost și ce urmează?
Masă rotundă despre

evoluția cluburilor culturale ale
elevilor din Iași

Coordonatori:Nicoleta
Munteanu, Emil Munteanu, 
Serinella Zara

Moderator:Cătălin Hopulele
Eveniment organizat în partene�
riat cu Alecart și Logos 

Expoziții FILIT la
muzeele literare ieșene

l Muzeul „Mihai Eminescu“,
Iași (Parcul Copou)

Autografieri…
Expoziție de cărți cu auto�

grafe din patrimoniul Muzeului
Național al Literaturii Române
Iași, organizată în parteneriat cu
Asociația „Patrimoniu pentru co�
munitate“ Iași.

Curatori: Liviu Apetroaie,
Beatrice Panțiru

l Muzeul „Ion Creangă“ 
(Bojdeuca), Iași, str. Simion
Bărnuțiu, nr. 4

Condeie și memorie
Expoziție cu instrumente de

scris din patrimoniul Muzeului
Național al Literaturii Române
Iași, organizată în parteneriat cu
Asociația „Patrimoniu pentru co�
munitate“ Iași.

Curatori:George Drîmbei,
Camil Iercan, Beatrice Panțiru

l Colecția „Istoria teatrului
românesc“, Iași (Parcul Copou)

Arta imaginii. Începuturi
Expoziție de istorie a artei

fotografice pentru secolul al
XIX�lea, începutul secolului XX,
din patrimoniul Muzeului Națio �
nal al Literaturii Române Iași.

Curator: Laura Terente

l Muzeul „Mihail
Sadoveanu“, Iași, Aleea
Sadoveanu, nr. 12

Dumbrava minunată
Expoziție de păpuși organi�

zată în parteneriat cu Teatrul
pentru copii și tineret „Luceafă�
rul“ Iași și Asociația „Patrimoniu
pentru comunitate“ Iași.

Curator: Lăcrămioara 
Agrigoroaiei
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A început și școala și noi tot 
n�am scăpat de ciuma pangoli�
nului. Jurnalul continuă.

Luni, 14 septembrie
Am citit trei cărți foarte bune

la început de toamnă. Toate cărțile
bune sunt bune, cum ar spune și
Gică Hagi sau Lev Tolstoi, dar fie�
care carte bună e bună în felul ei. 

Prima:Cutii, de Cătălina Bălan.
Cătălina este prietena mea de când
avea 12�13 ani, asta înseamnă jumă�
tate din viața ei. Este cea mai veche
prietenă a mea și mai este și o poetă
foarte bună, mereu a fost, ea chiar
s�a născut poetă, mai ales că și
mama ei este poetă. De altfel, Cătă�
lina a trăit într�o casă de poeți, în
Titan – vedeți bine, tot ce i se în�
tâmplă e poezie. 

A doua:Strălucitor, de Viorel
Ilișoi. Și Viorel este prietenul meu,
dar sunt obiectiv când scriu că el
e cel mai bun reporter român din

ultimii treizeci de ani. Și asta se
vede și de pe planeta Saturn. În ga�
zetărie, Viorel e mare cât Marele
Zid Chinezesc. Iar Strălucitor o
arată, încă o dată. 

A treia:Pastoralia, de G. Saun�
ders. O carte pe care dacă o citeam
acum douăzeci de ani nu o înțele �
geam atât de bine. E plină de im�
postura și mizeria care între timp
au ajuns și la noi. O carte extraor�
dinară despre timpul prezent. Nu
sunt multe asemenea cărți.

Duminică, 13 septembrie
Să vezi ce o să fie când s�o

ina ugura în București apa caldă.
Acum ar fi drăguț ca locuito�

rii din Drumul Taberei să spună:
dar luați, dragă, metroul ăsta de
aici, că acum nu mai vrem noi să
mergem cu el.

Pare incredibil, dar trebuie cre�
zut, căci e adevărat: finala Năstase�
Ashe de la US Open 1972 nu s�a dat

la televizor în România. Câteva se�
cunde drept rezumat, la miezul nop 
ții – atât. Am reparat săptămâna
asta o nedreptate și am văzut�o pe
YouTube cu un prieten (90 de ani),
mare iubitor de tenis. Amândoi ve�
deam pentru prima dată finala, Năs�
tase era tânăr și nemuritor și
invincibil și fermecător, rachetele
erau de lemn, se juca serviciu�volé,
totul era altfel, mai simplu și mai
frumos. Au trecut aproape cincizeci
de ani și, asta voiam să vă zic de fapt,
niciodată nu e prea târziu pentru a
repara o nedreptate.

Vineri, 11 septembrie
19 ani astăzi de la 11 septem�

brie 2001. Și lumea nu doar că nu
e un loc mai bun, ci dimpotrivă. 19
ani înseamnă ceva.

Marți, 6 septembrie
Eu sunt oricum genul care

agreează melodramele și mă topesc

interpreții de cover�uri, bluesma�
nii de prin cârciumi de pe străzi
secundare, băieții și fetele cu chi�
tare neacordate. 

Cum și de ce? Această inter�
pretare permanentă a perfecțiu �
nii imaginate, căci ei cântă doar
șlagăre, mi se pare o căutare no�
bilă a unui adevăr de negăsit, deci
emoționant.

Îmi plac mult mai mult rată�
rile glorioase și Inside Llewyn
Davis e printre filmele mele pre�
ferate. Îi prefer pe cei care nu reu �
șesc să aibă succes la mase. Dar
asta nu înseamnă nimic. Poate
doar dacă gândiți la fel, simțiți la
fel. Nu suntem singuri pe lume,
deși nici asta nu contează.

Sâmbătă, 5 septembrie
Culmea e că există o expli cație

filosofică impecabilă cu privire la
incapacitatea indivizilor umani de
a mai purta de fapt dialog, de a ieși

din prejudecăți sau de a face
schimburi reale de idei în afara
propriilor bule. De la ce ni se tra �
ge, cum ar veni. 

Și există de ani de zile, dar
cine să îl citească pe Alasdair Ma�
cIntyre? Că dacă merg de aici
până la Botoșani nu găsesc o sută
de oameni care să fi auzit de După
virtute, deși e tălmăcită și pe ro �
mânește încă din secolul XX. 

Apoi, desigur ne mirăm că nu
mai înțelegem pe ce lume trăim.
Păi de unde să înțelegem dacă nu
gândim și ne înfigem ca găina
(sau rața) la muci la mode peni�
bile și la gargară? Lasă, că ne
educă vlogării cu Albă ca Zăpada
și Cheluțu la bază. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (XIV)

Un prieten – prieten bun – îmi
mărturisește ceva îngrozitor,
care mă scandalizează și nu
poate decât să constituie
sfârșitul acestei prietenii. Simte
o plăcere imensă, spune el, când
citește în reviste cronici proaste
la cărțile altora. Dacă găsește un�
deva, pe�un blog sau pe Face�
book, cuvinte cum ar fi „uite�aici
link la recenzia lui cutare... a
șters cu el pe jos!“ – ziua lui se
luminează dintr�o dată. Dă ime�
diat clic și se lasă pe spate în fo�
toliu. Dacă era obosit, oboseala
se topește. Convingerea că îl
așteaptă câteva minute de exce�
lentă calitate îl întremează. 

Trebuie spus că el însuși, așa sen�
sibil cum e, a scris destule recen�
zii nemiloase, n�are mamă, n�are
tată, nu se târguiește când e vorba
de adevăr. Dar când le scrie altul,
e chiar un deliciu – pentru că nu
trebuie, îmi zice el spăsit, să�și mai

murdărească el mâinile, să aibă
îndoieli că poate bietul autor are
ceva valoare, sau măcar ceva fa�
milie și așa mai departe. 

Începe deci să citească cu so�
brietate, pentru că jubilația lui
are o știință. Înțelege că recenzen�
tul trebuie să așeze în cap două�
trei cuvinte de laudă. În felul ăsta,
prăbușirea va fi mai de sus. Expe�
rimentat, amicul meu își dă sea �
ma rapid dacă textul de la care are
atâtea așteptări e pur și simplu o

recenzie negativă, pierdere de
vreme, sau e în plus și veninoasă,
cu mult umor, adică o mană ce�
rească. Să fi fost cumva supărat îna �
inte, iată�l acum proaspăt. „Cum,
nenorocitule – îl căinez eu, ascul�
tând această spovedanie dostoiev�
skiană –, să te bucure și durerea
unui confrate, și decăderea artei
criticilor, care, altădată, ca adevă �
rați arbitri ai vieții culturale...“ 

Dar fărădelegile lui nu se
opresc aici, și el ține să le recu�
noască pe toate. Prietenul meu
(fostul meu prieten, mă văd forțat
să spun) savurează una câte una
nesfârșitele răutăți din cronica
respectivă – exprimate, ce�i drept,
cu talent! avem oameni foarte
talentați – și la sfârșit se regăsește
cu mare poftă de scris. Se știe că o
capodoperă are această proprie�
tate, că mereu trezește în noi, citi�
torii, iluzia că am putea, scriind,
să ne ridicăm deasupra condiției
noastre. Amicul meu începe de 

îndată să redacteze un mesaj că �
tre cronicar. Cum cunoaște lu mea
literară ca pe buzunarele lui, știe și
adresa lui personală, așa că îi scrie
pe loc să�l felicite pentru sclipitoa�
rea lui cronică, prin care, în sfârșit,
a expus public nulitatea confratelui
nostru, care, în tăcerea stânjenită a
oamenilor subțiri, s�a cobo rât la a se
cocoța mai sus decât... 

„Mârșave, îi zic eu, nemaiîn�
durând să ascult această mărturie
cinică, să dai acum și tu într�un
scriitor prăbușit la pământ, care,
amintirea vremurilor când eram
toți tineri și aspiram...“ 

Odată trimis acest mesaj, prie �
tenul meu – cu care nu mai pot fi
prieten, deși atâția ani a fost pen�
tru mine un model – trece la al
doilea mesaj. Acesta este trimis
autorului cărții desființate, pe care
îl încredințează de toată apre �
cierea lui, îi atrage atenția că, de
când lumea, combustibilul lui cu�
tare nu este decât o descalificantă

frustrare și îi recomandă deci ca
nu care cumva să pună la inimă
recenzia lui. „A, ai văzut?“, îl între�
rup eu cu satisfacție. „Nu ești om
rău! Prea te ponegrești singur.“ Și
îi cer voie să�i aduc aminte cât de
mult a însemnat pentru mine – și
nu pot uita – că, după o cronică
anonimă în care primul meu
roman era desființat fără milă, de
către o pană versată, căreia nu�i
puteai găsi cusur, lucru cu atât
mai dureros, el, prieten adevărat,
mi�a scris ca să�mi aline suferința.
Nu mai un suflet mare e capabil
de�asemenea gesturi. Slavă Dom�
nului că n�a trebuit să mă cert cu
inegalabilul meu prieten, care
sper să�mi rămână model mult
timp de�acum încolo. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe

www.suplimentuldecultura.ro

Cafeneaua literară „La conflict“

George Grosz, Cafe 1



Ca în fiecare an, acum, în prag de
toamnă, începe un nou an școlar.
Eleve și elevi îmbrăcați în haine
frumoase și cu ghiozdanele în
spate merg veseli spre școală
după o vacanță de vară binemeri�
tată, ducând în mâini buchete de
flori pentru doamnele învă țătoa �
re și profesoare. Clopoțelul cu �
rățat de praful adunat peste vară
clinchețește zglobiu, chemând
copiii să intre în sălile de clasă.

Iată o compunere despre prima zi
de școală, care anul ăsta n�o să fie
scrisă – adică nu așa. S�a zis cu idi�
lismul naiv. Și la sate, și la ora șe.
Acum, în vremuri de pandemie, un
astfel de scenariu ecranizat al pri�
mei zile de școală ar putea fi mai
degrabă o scenă de deschidere a
unui thriller despre o apocalipsă
epidemică. În realitate prima zi de
școală va fi obligatoriu altfel, doar
că acum, când scriu rândurile astea,
nimeni nu înțelege prea clar cum
altfel. Varianta cea mai vehiculată

a fost o vremea cea a școlii online
sau parțial online – sau majoritar
online. E o soluție improvizată, o
știe toată lumea, o cârpeală nece�
sară, dar una proastă – cum iarăși
știe toată lumea. Școala online
func ționează cât de cât la nivel uni�
versitar, unde se presupune că stu �
denții au nevoie în primul rând de
îndrumări, li se spune în principal
cum să învețe singuri și unde  să
găsească resursele necesare. Dacă
stau să mă gândesc, în anii mei de
facultate mulți făceam un soi de
școală online înainte de a exista

conceptul de online. Pe atunci îi zi�
ceam chiul sau studiu individual, în
funcție de perspectivă: lipseam de la
cursurile neinteresante sau predate
tern, iar materia pentru examen o
învățam din bibliografie sau din
cursurile litografiate – căci dacă un
profesor se mulțumea ca la curs să
își predea cursul tipărit deja, fără
nici un fel de adăugire sau deschi�
dere spre altceva, cursul acela, citit
acasă, îl înlocuia destul de bine.

În licee și școli – mai ales în
școlile generale – tehnica asta nu
are cum să dea rezultate. Nici on�
line, cu tablete ori PC�uri, nici off �
line, cu studiu individual, „citiți
de�aici până aici și rezolvați...“. Mă
gândesc, de exemplu, cum ai putea
învăța elevii din primele clase scri�
sul și cititul online, cum să le în�
drumi mâna, cum să le corectezi
greșelile de poziție, cum să îi ajuți
de la distanță, prin intermediul
unui ecran. Deși poate că scrisul de
mână e deja ceva învechit și pande�
mia actuală e semnul că a venit 

momentul să renunțăm la el, de
vreme ce toată lumea poate tasta pe
un smartphone cu corector orto�
grafic (din care câteodată ies cele
mai reușite mostre de umor ab�
surd). Chiar și așa, nu toți elevii din
România au laptop și smartphone
și destule școli sau gospodării din
țară nici măcar nu sunt cuplate la
internet, așa că nici vorbă de online.

O altă variantă, mai eficientă,
dar și mai riscantă, este cea a unui
an școlar tradițional, dar cu „dis �
tanțare socială“. Distanțarea cu
siguranță n�o să existe, oricât s�ar
strădui profesorii, supraveghetorii,
ba chiar și femeile de serviciu. Nu
cred că adolescenții vor fi tentați să
respecte regulile de distanțare fiin�
dcă li se spune că sunt obligatorii.
Ba chiar dimpotrivă. Iar elevii de
primară și gimnaziu... parcă îi văd
schimbându�și măștile între ei, ju�
când variante restrânse de „cu
mască, fără mască“, smulgându�și
măștile așa cum altădată își trăgeau
unii altora pantalonii de trening. Ar

fi tot o cârpeală, dar parcă una mai
solidă. Și mult mai riscantă, cum să
nu, dar ce altceva s�ar putea face?
Oricum, de dis tanțarea socială pu �
tem uita din start: în școlile din ma�
rile orașe, dar și în alte părți, clasele
au fost dintotdeauna aglomerate,
cu câte 30�35 de elevi. Ca să faci o
dis tanțare socială eficientă, ar tre�
bui să muți orele pe un stadion.

Am citit undeva o propunere la
nivel local (și adevărul e că soluțiile
nu pot fi decât locale, adaptate la
situația dintr�un sat/ oraș sau al �
tul): în ziua deschiderii anului șco �
lar ar urma să vină la cursuri doar
jumătate din elevii fiecărei clase, ca
să poată păstra distanța de sigu �
ranță, a doua zi ar veni a doua jumă�
tate, iar apoi s�ar trece la cursuri
on line vreme de două săptămâni. Și
între timp vedem ce se mai întâm�
plă. Vedem ce se mai întâmplă: iată
măcar un lucru cert.

Da, o să avem un an școlar tare
interesant. Încă nu știu ce�o să
învățăm din el. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Jurnal de coronavirus: școala altfel

Ceea ce părea un galop de sănă�
tate pentru PNL în alegerile lo�
cale se poate transforma într�un
eșec cu efecte nebănuite. Pentru
că o înfrângere a lui Nicușor Dan
în Capitală va reprezenta nu
doar o lovitură grea pentru libe�
rali, ci poate marca începutul
unor schimbări politice în Ro�
mânia, în perspectiva parlamen�
tarelor din decembrie.

O victorie a Gabrielei Firea la pri�
măria Capitalei ar fi un dezastru
pentru partidele de dreapta, care
au crezut că simpla alăturare a
PNL și USR�PLUS va fi suficientă
pentru detronarea PSD din ad �
ministrația bucureșteană. Gabriela
Firea nu pare a fi Ciolacu. Și nici
Dâncu. Nu�i citești pe chip în nici
o secundă vreo resemnare. Dan�
sează cu Pandele în propria casă
de la Voluntari, apoi se victimi�
zează. Acum e în stare să plângă,
iar după ce dispar camerele TV
din fața sa își șterge lacrimile și se
duce la sediul de campanie pen�
tru a construi următorul atac îm�
potriva adversarului.

Era clar că Firea nu se va pre �
da atât de ușor. Doar Nicușor n�a
înțeles asta și n�a anticipat că în
politică orice gest contează și te
poate îngropa definitiv. Firea știa
încă de acum patru ani că princi�
palul ei adversar la primărie ră�
mâne Nicușor Dan. Sau măcar in� 
tuia că asta se va întâmpla. Și s�a
pregătit ca atare, adunând probe,
înregistrări, dezvăluiri. Iar acolo
unde nu au existat probe s�au
construit (ba chiar provocat) di�
verse scenarii. Ciudat sau nu, Fi �
rea reușește să răstoarne bătălia
pe București, încercând să ara te
publicului că Nicușor Dan întru�
chipează șmecheria, în timp ce ea
vine pe calul alb, pozând în Albă
ca Zăpada. Este incredibil ce se
petrece la București și cum a re �
ușit Gabi cea imaculată să în�
toarcă meciul.

Adică ai un primar în funcție
acuzat un mandat întreg de toate
relele pământului, există muniție
suficientă pentru a arăta cât de
prost a fost administrată Capitala,
dar nu reușești să provoci nici o
daună majoră adversarului. Ba

dimpotrivă, tu încasezi o lovitură
năucitoare în plină campanie. Asta
da performanță. Felicitări PNL,
USR�PLUS și celor care au crezut
că victoria a fost obținută încă din
momentul anunțului candidatu�
rii comune.

Unii spun că înregistrările cu
Nicușor Dan tind să aibă același
efect precum dezvăluirile publi�
cate de Rise Project despre Dan
Barna în campania pentru alege�
rile prezidențiale de anul trecut.
E posibil. Adică nu vor muta vo�
turi dintr�o parte în alta, ci vor
spori numărul celor scârbiți de
politică. Greu de crezut că un vo�
tant Nicușor poate pune ștampila
pe Firea. Dar putem presupune că
acel votant, atât de surprins de
dezvăluirile acestor zile, să ră�
mână acasă în ziua votului. Ta �
man pe asta mizează tabăra Firea.
Prezență mică și demobilizare în
zona dreptei.

E o strategie pe care PSD a
mai folosit�o cu succes în campa�
niile trecute. Mulți candidați so�
cial�democrați au câștigat nu pen� 
tru că au fost ei mai buni decât

ceilalți, ci pentru că au reușit să
inducă în mintea alegătorilor că
nici ceilalți nu sunt mai breji, ba
din contră. Tactica pârjolului.
Ceea ce se petrece în campania de
la București ar trebui predat și di�
secat un an întreg studenților de
la Științe Politice. 

Nu știu care va fi deznodă�
mântul bătăliei Firea�Nicușor (da,
e meci de 1, X, 2!), dar rezultatul
confruntării poate schimba radi�
cal scena politică românească. O
victorie a PSD va reseta întreg
jocul. Nici nu va mai conta că PSD
a pierdut lamentabil în multe lo�
curi din țară, pentru că toată lu �
mea va vorbi doar de surpriza de la
București. Pentru că înfrângerea
lui Nicușor ar fi realmente o bom �
bă politică. N�ar conta nici previzi�
bila victorie a PNL la Iași sau la
Constanța și implicit scoaterea
PSD de la butoane în câteva fief�
uri roșii. Nici scorul general nu va
fi prilej de analiză serioasă, pentru
că întreaga atenție va fi captată de
confruntarea de la București.

Victoria Gabrielei Firea o va
propulsa pe aceasta la șefia PSD.

Nu văd cum să reziste Marcel Cio�
lacu asaltului din interiorul par�
tidului. N�ar fi exclus ca mătră� 
șirea actualei conduceri să se pro�
ducă într�un congres convocat în
mare grabă, iar Firea să conducă
armata pesedistă în bătălia din
decembrie. Posibil însă ca Firea să
nu riște și să lase actuala condu�
cere să�și rupă gâtul la parlamen�
tare, apoi să dea asaltul în partid.

În orice caz, pentru PNL scena�
riul pierderii fotoliului de primar la
Capitală ar fi o catastrofă. Ar da apă
la moară inclusiv celor din interio�
rul PNL care îl contestă pe Ludovic
Orban și îl așteaptă la cotitură. Iată
așadar că finala de la București din
27 septembrie nu e doar despre
ceea ce se va întâmpla cu acest oraș
în următorii patru ani. Toți ochii
sunt ațintiți spre lebăda neagră
care plutește pe Dâmbovița. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Lebădă neagră pe Dâmbovița
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Descoperirea trupelor noi este un
proces misterios, ale cărui ele �
mente sunt mereu imprevizibile.
Vorbesc din postura ascul tăto �
rului împătimit, dar nu atât de
consecvent pe cât, bănuiesc, s�ar
cere. Să fi avut nu consecvență, ci
continuitate în pasiunea pentru
rock, n�aș fi dibuit abia la cinci ani
de la înființare sprintena echipă
E�An�Na din Sibiu. Și unde?
Tocmai în templul consacrării
trupelor de metale grele, foarte
grele și extrem de rare, adică la
Wacken, Germania!

Ce�i drept, anul acesta festivalul
Wacken a fost neobișnuit. Situația
s�a datorat, lesne de înțeles, pan �
demiei inoculate prin mass�media
obediente sau de�a binelea com �
plice la colportarea unor „știri“ care
se bat adesea cap în cap. Însă in �
geniozitatea umană a depășit res� 
tricțiile impuse de un sistem parcă
mondial gripat. Astfel, organizatorii

evenimentului au decis desfășu �
rarea lui online, cu transmisiuni
din toată lumea, profesional filma �
te. La fața locului (care era umflată,
vorba unei vorbe celebre din pro �
letcultismul românesc!) s�au ame� 
najat o scenă reală și un public
imaginar, cu mijloacele compute �
rizate care generează realitatea
virtuală pentru jocuri, simulatoare,
blockbusters. Mulțumită interne �
tului, și participarea a fost confor �
mă cu denumirea: Wacken World
Wide. Straniu pentru obișnuiții cu
înghesuiala și mosh�eala hardcore,

dar neașteptat de plăcut pentru
comozi ca mine, care stau dina �
intea display�ului și se chiorăsc în
el precum cioara�n nuca spartă!      

Dar pentru că nici online n�am
fost conectat de la început, am
beneficiat de „facilități“ și�am des �
chis play�list�a la mai bine de�o
lună după întâmplare, într�o zi
când nu mai știu ce naiba căutam.
Și ce�mi văzură ochii, ajutați de
ochelari? Prima trupă, E�An�Na, se
afla pe un podium în umbră și avea
în spate, ca fundal, proiecția unui
film cu niște dansatori. Siluetele
acestora, costumele și mișcările mi
se părură foarte cunoscute. Când
cadrul s�a luminat și rockerii s�au
ivit în prim�plan, figurile lor nu�mi
spuseră nimic. Nu fiindcă nu le
zărisem vreodată, ci pentru că se �
mănau cu ale oricărui tânăr eu� 
ropean din zilele noastre. Motivele
florale de pe cămăși îmi aprinseră
un beculeț pe undeva, prin emis �
fera stângă. Oare unde admirasem

așa ceva? Răgaz de gândire nu
primii. Deși vocea solistului (t)rage
din zona de jos (pentru a se încadra
genului heavy�folk�metal) și so �
licită atenție să pricepi ce cântă, am
deslușit din start că versurile sunt
în limba română. M�a trecut un
fior, neînțeles în pripa receptării. A
fost ca o lovitură de suliță în piept
și mi�a trebuit un timp nedefinit ca
să conștientizez, nu să explic de ce.
„Vindecarea“ a survenit prin soloul
de vioară electrică, executat de
Roxana Amarandi cu gingășia me �
dicului specialist în neuro chirur�
gia cu laser. Piesa intitulată Floare
de fier – absolut bulversantă! –
deschide un capitol nou dintr�o
carte ce tinde să capete proporții

enciclopedice, anume destinată
muzicii pop�rock de inspirație
folclorică. Nu eu sunt cel pregătit
să o scrie; însă lansez aici o idee și
o dau gratis celui capabil de ase �
menea efort. Mă rezum să fiu un
ascultător empatic...

Figura magnetică a grupării 
E�An�Na („o lume metafizică, în care
legile universale obișnuite sunt
abolite“, cum sună prezentarea)
este Andrei „Solomonar“ Oltean,
vocalist și interpret la instrumente
populare de suflat (cimpoi, fluiere
etc.). Ceilalți componenți: Ovidiu
„Cio“ Ban, chitară; Andrei Piper,
chitară; Dragoș Geomolean, bas
(creierul audio�video); Ioana Pas cu,
claviaturi; Paul Bucătaru, tobe.
Filmarea făcută în clubul Rock stadt
din Brașov îi arată într�o armonie
care, cu certitudine, trans cende
bucuria participării la im portantul
spectacol. Dincolo de (trecătorul)
context, trupa emană o energie
colosală, ale cărei izvoare provin
din arealul local, fără limitări etno
sau geografice. Nu e unicat la noi,
nici aiurea. Știind să mențină focul
viu, sibienii au (a)prins mapamon �
dul. Și, uite, și pe mine! SDC

Şuier aspru şi străvechi

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Festivalul Inter -
național de Teatru
pentru Publicul Tânăr
are o rela ție de lungă
durată cu landul Ba -
den-Württemberg 
din Germania. Cu
foarte puține excepții,
la fiecare ediție au -
toritățile landului au
sprijinit companii tea -
trale din zona pentru
a veni la Iași și a-și
susține producțiile. 

Prezențele în festivaluri inter �
naționale se traduc printr�un be�
nefic spor de vizibilitate, pe de o
parte pentru artiști, pe de altă
parte pentru regiunea respectivă,
aceasta fiind misiunea adminis�
tratorilor ei. Orice reuniune fes�
tivalieră e, apoi, o platformă de
întâlnire pentru creatori din
varii culturi teatrale, o extraordi�
nară ocazie de a schimba idei, de
a afla ultimele noutăți în materie
de estetică, de a evalua plasarea
per formanțelor personale și de
com panie, de a descoperi noi pu�
blicuri. 

2020 e un an special, nu în
sensul  vreunei excepționalități, ci
a realității că ne�a răsturnat toate
familiaritățile profesionale și ne�a
împins la reinventare. SARS�CoV�2
a făcut asta. Așa că toate rutinele
precedente s�au schimbat peste
noapte și a trebuie să ne acordăm
viața la regulile sanitar�epide�
miologice. 

În sufletul meu, contam pen�
tru FITPTI pe parteneriatele de
cursă lungă precedente, inclusiv
pe acesta, mai ales că toată co �
respondența (intermediată foarte
profesionist de Centrul Cultural
German Iași) pornise undeva prin
februarie. Fusese un schimb de
mesaje promițătoare, alesesem
ceva dintr�o listă mai lungă de pro�
puneri, apoi a explodat pandemia
și odată cu ea a survenit o prelun�
gită tăcere electronică. Nici noi nu
am insistat, am dat un e�mail de
revenire, dar, din cauza restric �
țiilor de călătorie și a regulilor de
carantină impuse la revenirea din
anumite țări, ne luasem gândul. 

RENUNȚAREA N-AM LUAT-O
NICIODATĂ ÎN CALCUL

Pe la finele lui august, un e�mail
ne anunța că o companie de tea�
tru stradal din land era dornică să
participe la FITPTI și ne întreba
dacă programul a fost încheiat
sau pot fi adăugați? M�am bucu�
rat teribil: a fost o gură de aer
proaspăt, nu știu, un semn de nor�
malitate într�o perioadă în care
practic nu�ți poți planifica nimic
mai departe de 10�14 zile, cât e pe�
rioada de incubație a virusului.
După euforia inițială, ne�am gân�
dit, evident, la riscuri și compli �
cații, le�am semnalat artiștilor
germani. Care sunt dispuși să și le
asume și care vor fi la Iași, pentru
o întâlnire live outdoor cu spec�
tatorii FITPTI. Compania PasPar�
TouT e atât de hotărâtă să par �
ticipe, încât membrii ei sunt 
dis puși, la revenirea acasă, să stea
două săptămâni în carantină. Ce
pot zice, e extraordinar!  

Ca selecționer FITPTI, m�am
apucat de treabă din toamna anu�
lui trecut. Fără să știu ce făcea
noul coronavirus prin Wuhan.
Din martie, când pandemia prin�
dea contururi evidente, a trebuit
să lucrez pe mai multe scenarii,
vreo cinci la un moment dat, pre�
gătită să le adaptez la situația
concretă. Renunțarea n�am luat�o
niciodată în calcul, deși cam toate
festivalurile, cel puțin cele panifi�
cate în primăvară, au tras cortina
pentru edițiile curente. Cele mai

curajoase au pregătit în timp re�
cord variante online (Festivalul
Internațional Shakespeare Cra�
iova, Festivalul Internațional de
Teatru Sibiu). 

O COMPONENTĂ 
ÎN PREMIERĂ

Inițial, mergeam pe varianta ex�
clusiv online, mai ales că bugetul
la acel moment era 0 (zero). După
relaxarea din iunie, când s�a îngă�
duit outdoor�ul, am adăugat la
secțiunea de streaming și compo�
nenta de aer liber. Sigur că la de �
but de octombrie (2�7 octombrie),
posibilitatea ca vremea să fie ră�
coroasă și ploioasă e foarte ridi�
cată, dar ce să faci? La început de
septembrie, când s�au redeschis
condiționat incintele (în locali�
tate să nu fie mai multe cazuri de
1,5 la 1000 de locuitori), am acti�
vat și componenta live indoor. 

Pentru secțiunea radiofonică
eram în negocieri cu Radio Româ�
nia Teatrul Național Radiofonic
de prin iulie, ea fiind posibilă
chiar și în cele mai complicate
condiții epidemiologice. E o com�
ponentă în premieră, „Teatru la
cas(c)ă“, cu un program bogat, cu
producții realizate în sistem bi�
naural, numai bune de ascultat la
cască, în fotoliul confortabil de
acasă, pentru toate categoriile de
public pe care FITPTI le are în ve�
dere (de la copii la adolescenți și
părinții, bunicii acestora, la tineri
adulți, la toți cei care valorizează
arta teatrală în toate formele ei). 

Sigur că a fost mai greu ca în
orice alt an. Dar sunt genul care
crede în continuitate, întrucât ea,
continuitatea, ne dă speranțe, ne
indică în felul ei că mai devreme
sau mai târziu vom depăși criza
sanitară și vom ajunge la norma�
litate. Forța teatrului vine din le�
gătura cu publicul, o legătură
care trebuie menținută mereu.
Intermediată de new media la de�
butul pandemiei, ea începe să re�
vină la formulele tipice, de pre� 
zență în același loc, în același
timp, mai puțini și mai la dis tan �
ță, cu mască și cu dezinfectanți,
dar cu transfer emoțional. Impor�
tant e să ne reîntâlnim. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Jurnal de insider
FITPTI 2020 (2)

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU TRADUCĂTOAREA LAURE HINCKEL

„Fiecare traducere este 
o experiență excepțională “

DAN BURCEA

Permiteți-mi să încep cu o între-
bare care mi se pare cât se poate
de evidentă: ce rol joacă Româ-
nia în viața dumneavoastră per-
sonală și profesională? Care a
fost prima dumneavoastră întâl-
nire cu țara noastră?

Cum să descriu ceea ce a devenit
o parte integrantă din sufletul
meu? Întrebarea dumneavoastră
evocă o limbă nouă, deci un nou
strat adăugat la rădăcina sim �
țirilor mele. După o imersiune în
limba română la vârsta de 22 de
ani, am pus pe tulpina sufletului
meu un altoi despre care nu știam
dacă se va prinde sau nu. Acesta a
prins fără doar și poate, reușind
astfel să�mi măresc de două ori
aria sensibilității. Așa analizez și
percep eu lucrurile astăzi, după
30 de ani. Nu mi�am imaginat
nimic din toate acestea atunci când
mi�am întrerupt contractul de
muncă de ziaristă la „Berry Répu�
blicain“ în noiembrie 1990, nici
când am plecat o lună mai târziu
pentru prima oară spre România,
traversând în tren o Europă în plină
restructurare politică. Am stat în
România două luni, care au fost
pentru mine două luni formatoare. 

Ați lucrat ca reporter pentru di-
ferite ziare franceze și ați publi-
cat sute de articole despre Ro-
mânia. Ce subiecte tratau ele și
ce impresie aveți astăzi asupra
acestor articole?

Motivele primei mele vizite în Ro�
mânia au fost într�adevăr profe�
sionale. Ca tânără jurnalistă voiam
să lucrez pentru ziarele naționale.

Să fac reportaje. Bazele activității
mele în această țară le�am pus în
1990: învățând limba, mai bine zis
însușindu�mi bazele conversației
curente, stabilindu�mi contacte,
făcând primele fotografii și pri�
mele reportaje pe care le�am pro�
pus apoi spre publicare în Franța.
După aceasta, am revenit în 1992,
dată la care m�am stabilit la Bucu �
rești ca jurnalistă. Am lucrat mai
ales pentru ziarele „La Croix“ și
„Evénement du Jeudi“. Am scris
despre tot felul de subiecte, poli�
tice și sociale. Mi se întâmplă une �
ori să deschid dosarele unde sunt
decupate și aranjate aceste arti�
cole. O fac mai ales atunci când co�
piii mei îmi pun întrebări despre
unele evenimente. Realitatea cu�
prinsă în publicistica scrisă atunci
este departe de actualitatea de azi.
Unele din aceste reportaje au că�
pătat valoare documentară.

Cum ați învățat limba română?
În ciuda latinității sale,
învățarea ei nu este atât de 
simplă. A fost și cazul dumnea-
voastră? 

În ce privește mecanismele ei, am
reușit să mi le însușesc foarte re�
pede. Am învățat pe de rost prin�
cipalele conjugări la un număr
important de verbe, ceea ce a fost
de ajuns să îmi confere mobilita�
tea necesară pentru învățarea vo�
cabularului în viața de zi cu zi

(amintesc faptul ca m�am rupt to �
tal de francezii mei și am stat
numai printre români). În învă �
țarea limbii (cel puțin a limbii ro�
mâne), eu văd verbele ca pe niște
rotule magnetizate; ele servesc
atât la articularea gândirii, cât și
la aglomerarea unor noțiuni dife�
rite. Este modul prin care am reu �
șit repede să mă exprim. Este evi� 
dent că mi�a fost de ajutor, pentru
mine, ca franțuzoaică, caracterul
latin al limbii române, știam ita�
liana și făcusem și un pic de la�
tină, ca orice elev de colegiu din
vremea aceea. 

În 2000 reveniți în Franța și
începeți să lucrați ca traducă-
toare literară pe domeniul ro-
mânesc. Care au fost motivațiile
și în ce moment ați simțit că
erați pregătită pentru o aseme-
nea aventură? Am putea să folo-
sim termenul de „aventură“
pentru ce ați trăit atunci?

Prima mea motivație a fost do �
rința de a împărtăși cu ceilalți
ceea ce eu însămi descoperisem.
Îmi era imposibil să păstrez doar
pentru mine asemenea lucruri
minunate. Ignoram la vremea
aceea nevoia mea de a mă expri ma,
nici nu știam că alegerile literare
până la cea legată de opțiunea
pentru un cuvânt în dauna altuia
erau modalități de expresie.
Aven tura de care vorbiți o trăiesc

în salturi succesive. Ea este întru�
chipată prin deciziile pe care le
iau, care sunt toate momente de
inspirație, cum ar fi de exemplu
prima frază tradusă într�un caiet
cu spirală, în primăvara anului
2001. Mă gândesc și la impulsul
de a pune mâna pe telefon pentru
a propune un text unui editor sau
de a mă adresa lui Jacqueline
Chambon, cu ocazia unui târg de
carte, și de a�i vorbi despre cartea
unui filosof. 

Care sunt, după dumneavoas-
tră, calitățile necesare unui tra-
ducător de literatură străină?

Să fie un cititor pasionat. Nu poți
să scrii o traducere bună (țin mult
la acest fel de a mă exprima: scriu
o traducere)  dacă nu ești un mare
cititor. Lipsa de cultură te�ar îm�
piedica să sesizezi profunzimea
textului pe care�l traduci. Tradu�
cătorul literar este, după părerea
mea, cel care percepe toate dimen�
siunile unui text. Nu degeaba
scriitorii spun ei înșiși despre tra�
ducătorii lor că aceștia sunt cei
care�i cunosc cel mai bine. Tradu�
cătorul cunoaște mai bine textul
unui autor decât el însuși.

Care sunt constrângerile unei
asemenea activități și ce disci-

plină impunea aceasta?

Ca orice muncă exersată contra
unei remunerații, cea de traducător

impune respectul relațiilor pre �
văzute prin contract. Dacă vorbim
însă de disciplină personală, da,
este nevoie de așa ceva, căci nu
trebuie să contezi pe struc turarea
programului de zi la birou pe or�
dinele unui maistru sau șef de
serviciu pentru a�ți organiza ziua
de muncă. Disciplina traducăto�
rului ține poate de o al tă ordine,
ea ține de calitatea distanței din�
tre ideea exprimată prin cuvintele
originale și rezultatul obținut
prin traducere. Cum poate fi califi�
cat acest interval dintre original și
traducere? Personal, îl văd ca pe un
spațiu dansat, ordonat prin res �
pirație și prin tempoul dat de
mișcarea picioarelor. Este locul în
care se manifestă fără nici o îndo�
ială disciplina. În observarea și
înțelegerea acestui spațiu dintre
cele două limbi: ceea ce facem cu
acest interval, ceea ce punem în el,
rezultatele alegerilor noastre pune
la îndemâna cititorului ceea ce
poa te vedea cu proprii ochi și per�
cepe ca rezonanță în ființa lui. Dis�
ciplina în traducere înseamnă să
urmezi, cu o sensibilitate mereu
trează, evoluția picioarelor pe o pa�
gină pentru a reacționa la miș cările
false, pentru a sesiza contratimpul,
pentru a consemna spațiul prea
vag, prea laș, dimpotrivă, pentru a
deznoda și nodul strâns prea tare.
Acestea sunt principalele capcane
pe care trebuie să le eviți în tradu�
cere: contrasensul, contraritmul,
sensul neclar și calcul lingvistic. 

Ce bucurii oferă ea în schimb
pentru traducător? Și când?
După terminarea traducerii, în
plin efort, în fața fiecărei fraze,
transferând frumusețea într-o
nouă limbă în care va continua
să existe?

Pot să fiu mândră de munca mea, să-mi placă să vorbesc
despre ea, să explic ce se petrece în interior – când reușesc –
dar știu că nu este decât o traducere. Atenţie, «decât o tradu-
cere» nu este un termen depreciativ.

Laure Hinckel este traducătoare de limbă franceză,
specializată în literatura română. După studii de jurnalism la
Tours, colaborează la diferite publicații din Franța și lucrează
ca reporter în România. Pe lista sa de traduceri din literatura
română figurează autori cum ar fi Camil Pe trescu, Emil

Cioran, Eugen Barbu, Ștefan Agopian, Matei Vișniec, Andrei
Pleșu, Simona Sora și Mircea Cărtărescu. Apariția anul acesta
a traducerii romanului Solenoid de Mircea Cărtărescu i-a
adus omagiile unanime ale criticii care au considerat
această versiune drept „uimitoare“. 
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E mai întâi bucuria de a avea o
muncă ce comportă un început,
căreia îi pot percepe viitorul ime�
diat (fraza următoare, paginile de
mâine, așa cum sticlarul se poate
gândi la piesele pe care le va sufla
a doua zi) și a cărei progres este
întrețesută în propria�mi viață. E
un fel de bucurie rece, aș spune,
care n�are nimic de�a face cu ex �
citația tâmpă, dar care corespun �
de pe deplin cu sentimentul pro �
fund iluminant (și deci purtător
de bucurie) că, lucrând, te găsești
într�un spațiu pe care�l ocupi pe
deplin și în mod justificat, sim �
țindu�te la locul tău – dar în
plină mișcare. 

Într-un interviu pe care 
scriitorul Sorj Chalandon mi 
l-a acordat cu ocazia tradu-
cerii cărții sale Al patrulea zid, 
acesta îmi spunea: „A 
traduce o carte înseamnă a o
proteja. A-i oferi un alt pământ,
un alt popor, o altă viață“.
Sunteți de acord cu această
afirmație? Ce sens are aceasta 
în lumina experienței dumnea-
voastră?

Cred că nu toți autorii ar fi de acord
cu această afirmație, cu toate că
aceasta e frumoasă. A vedea una
din cărțile sale tradusă (căci el
vorbește din punctul de vedere al
autorului) înseamnă a o expune, a
accepta de a o lăsa la vârsta adul �
tă, a da dovadă de renunțare, căci
va fi imposibil să controlezi toate
versiunile textului pe care l�ai
scris. Din punctul de vedere al tra�
ducătorului, considerând în ace �
lași timp cartea în devenirea ei
temporală, bineînțeles, traduce�
rea reprezintă o șansă de supra �
viețuire. Dacă am imagina o
li te  ratură care ar dispărea brusc
și din care n�ar rămâne decât tra�
ducerile, am putea oare considera
că această literatură ar fi complet
protejată prin traduceri? Nu cred,
căci ar fi imposibil să recreezi cu�
vântul original retraducând în
sens invers traducerile. Am ajun �
ge la altceva. Nimeni nu deține
măsura intervalelor pe care tra�
ducătorul le�a insuflat între origi�
nal și traducerea sa. Vreau să
spun că, dacă nu dispui de toate
aceste chei unice, nu poți proceda
la operația inversă. Ceea ce su �
praviețuiește „într�un alt pământ,
într�un alt popor, într�o altă viață“
este o altă carte, trebuie spus clar,
chiar dacă traducerea este foarte,
foarte precisă și foarte fidelă – și
poate chiar fiindcă ea este fidelă
ideii, imaginii, metaforei –, ea
este foarte „altfel“ și meritând pe
deplin numele de traducere. 

De unde provine admirația
dumneavoastră pentru Mircea
Cărtărescu, din romanele căruia
ați tradus deja Orbitor – Aripa
dreaptă (cu titlul francez Aripa
tatuată), De ce iubim femeile,
Solenoid?

Mircea Cărtărescu dezvoltă, des �
fășoară încă de la debuturile sale
o operă de o anvergură excep �
țională prin profunzime și prin
miză, care vizează o tentativă de
înțelegere totală a destinului uman.
Spun „totală“ fiindcă toate dimen�
siunile percepției – spa țială, tem�
porală și senzitivă, intuitivă – sunt
explorate și descrise cu o mare
plasticitate pe parcursul cărților
și poemelor sale. De asemenea,
opera acestui scriitor scoate în lu�
mină Ființa umană condiționată
de istoria română. Exemplele sunt
numeroase. Copiii, adolescenții,
tinerii formează galerii de perso�
naje care continuă să vibreze
multă vreme în memoria cititoru�
lui. Ele prind viață în toate cărțile
acestui autor, de la Orbitor la po�
vestirile ușoare publicate în De ce
iubim femeile, la Melancolia și la
Solenoid. Uimitoare personaje de
mame, încărcate de simboluri și
de mărci fizice traversează Istoria
și fluviile, purtând cu ele povestiri
colorate și însângerate, făcând să
se nască mitologii complete, aflân �
du�se la originea unor noi socie �
tăți, sunt în același timp personaje
domestice cu visuri uimitoare pe
fundal de bucătării mirosind a

prăjeală și de piețe de unde se în�
torc cu cumpărături în coșuri care
le taie mâinile de greutate. Tații
sunt deseori fantomatici și țepeni,
ca niște efigii în uniformă, în afară
de extraordinarul episod din Orbi�
tor III în care tatăl, ca alți tați în
acel timp, dă foc carnetului de par�
tid pe balconul blocului, într�o
scenă de mare sensibilitate. Nu am
avut nevoie să resimt apri ori vreo
admira ție pentru acest autor:ope �
ra sa este admirabilă.

Pentru a reveni la Solenoid, 
putem vorbi de o experiență

excepțională?

Fiecare traducere este o expe ri �
ență excepțională. Unele din ele,
cum ar fi Sara de Ștefan Agopian,
merită acest nume fiindcă publi�
carea ei a reprezentat o victorie
împotriva adversității și pentru că
este vorba de o operă foarte fru�
moasă, foarte originală, pe care
continui să sper că o voi putea tra�
duce integral. Altele, ca Matei
Bru nul de Lucian Dan Teodoro�
vici, pentru că acest roman este de
o incredibilă justețe și de o in venție
romanescă admirabilă, axată pe
ceea ce reprezintă centrul de gra �
vitație al ființei umane într�o si �
tuație sau alta (și, în cazul aces ta,
este vorba de situații limită în la�
gărele de muncă, în închisori). 

Fiecare traducere este pentru
mine o experiență excepțională,
pentru că implicarea mea este to�
tală, că toată ființa mea trece prin

filtrul textului, dacă nu cumva
este invers. Este de altfel cât se
poate de evident că fiecare clipă
din viața noastră este excepțio nală,
fiind unică, irepetabilă. Ex pe riența
traducerii Solenoidului comportă
unele aspecte particulare, pe care
îți face plăcere să le subliniezi ca să
te laude ceilalți, dar care nu sunt
definitorii: cartea este amplă, du�
rata de lucru a traducerii a fost deci
pe măsură. Aș fi putut să ating
același număr de pagini în timpul
anului traducând trei sau patru
cărți diferite. Ceea ce este însă de�
osebit în această carte ține exclusiv
de faptul că avem de a face cu o ca�
podoperă. Și asta însemnă tot. 

Ați dedicat traducerii acestei
cărți un jurnal pasionant care ar
putea face obiectul unei discuții
de sine stătătoare asupra a ceea
ce am putea numi „aventura So-
lenoidului“, care a durat 10 luni
și 22 de zile. Care este originea
și care sunt motivațiile acestui
jurnal ?

Vă mulțumesc mult pentru apre�
ciere. Ceea ce a plăcut foarte mult,
am impresia, este caracterul ne�
mediat și adevărat al întrebărilor
pe care mi le puneam în timpul
traducerii. Nu teoretizez, îmi ex�
prim îndoielile. Mă întreb, ezit, mă
bâlbâi. Uneori, povestesc că nu gă�
sesc imediat soluția, că ea vine
deseori de o manieră uimitoare,
dimineața când mă trezesc sau fă�
când altceva. Ne place totdeauna
să ne aplecăm asupra muncii al�
tora, să ne prefacem într�un șori �
cel stând într�un colț pentru a
observa cum arată atelierul unui
creator sau al unui meșteșugar. 

Jurnalul s�a născut încă de la
prima pagină, din prima zi a tra�
ducerii, când am început să notez,
uneori pe hârtie, alteori într�un
notepad, fragmente de întrebări
și de multe ori versiuni ale unor
fraze. Am dorit încă de la început
să păstrez urme ale gândirii mele
pe parcursul scrisului. Voiam să
consemnez un pic din fenomeno�
logia actului traducerii, ceea ce
este foarte dificil, căci, cu toate că
lucrezi pe hârtie, cum poți ști mai
târziu care a fost prima ștersă tură,
când ai adăugat cuvântul șters
mai devreme, cât timp s�a scurs
între prima formă a frazei și mo�
mentul în care i�ai dat de căpătâi? 

Care au fost pasajele cele mai
difi cile, capcanele și ce comple-
xitate are acest text 
impresionant prin lungime și
vocabularul său deosebit ?

Solenoid nu are un vocabular de�
osebit. Mircea Cărtărescu reușeș te

să descrie realități complexe în
cuvinte simple. Sigur, există câ�
teva realități, cele ale fizicii cuan�
tice și ale geometriei, care fac să
apară în unele pagini cuvinte un
pic mai rare cum ar fi tesseract,
solenoid. Dar iau ca exemplu cor�
zile din teoria corzilor, nu cuvân�
tul „coardă“ este complex. Mircea
Cărtărescu nu este niciodată snob
cu cititorul său. Deseori, îl ridică
mai sus decât acolo unde este el.
Pasajele pe care le evoc în jurna�
lul meu se opresc o clipă asupra
unor amănunte ca niște pietri�
cele. De exemplu: „Plecarea nara�
torului (își rememorează copilă� 
ria) la sanatoriul din Voila. Modi�
fic grafia numelui propriu, în mod
excepțional: dacă de obicei decid
să respect grafia de origine, aici
am hotărât să pun o trema la
Voila pentru a nu fi citit, nici
măcar în minte, ca Voilà . Trebuie
pronunțat vo�i�la, de unde nece�
sitatea de a adăuga o trema pe i. 

La pagina 429, un material ne�
cunoscut: carniolul. Nu înțeleg de
unde vine acest cuvânt. Sunt în
acută căutare în momentul în care
o traducătoare de română în sue�
deză îmi deschide o pistă: trebuie să
fie vorba de cornalină… Caut și gă�
sesc definiția în Marele dicțio nar ex�
plicativ al limbii române: *carneól
n., pl. urǐ (germ. karneol, d. it. car�
nióla, care vine d. corno, corn [de
boǔ]).* Dicțio narul îl dă sub forma
de «carneol» și nu «carniol»... Încă o
dată o greșeală de tipar în textul ori�
ginal m�a pus pe o pistă greșită. Re�
cunosc, nu mi�a venit ideea și nici
n�am stat să caut cu * în loc de fie�
care literă… Am aflat însă un lucru:
cuvântul provine din germană după
ce a existat întâi in limba italiană...
Cam multe oco lișuri pentru un cu�
vânt de limbă latină !“

Și, în fine, ce resimțiți odată 
terminată cartea, după corec-
turi și când apariția ei devine 
o realitate?

Este bucuria facerii! Sentimentul
împlinirii ca la naștere! Însoțit de
necesara înțelepciune a distan țării:
o traducere este o traducere. Pot să
fiu mândră de munca mea, să�mi
placă să vorbesc despre ea, să explic
ce se petrece în interior – când reu �
șesc – dar știu că nu este decât o
traducere. Atenție, „decât o tradu�
cere“ nu este un termen deprecia�
tiv. Este mai degrabă o modalitate
de a diferenția două corpuri, care
au în comun tot materialul lor ge�
netic, dar care au în final o fiziono�
mie care diferă una de cealaltă.
Apoi, ca obiect nou creat, traduce�
rea își începe viața proprie în com�
pania librarilor și a cititorilor. SDC
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ASTRA FILM FEST – DOCUMENTARE LA AER CURAT

Despre patru filme românești din selecție
Pandemia a fost până la urmă cu
noroc pentru Astra Film Fest, care
și�a mutat ediția hibrid (a 27�a) în
aer liber (4�13 septembrie 2020) și
online (16�25 octombrie 2020).
Trei din cele patru locuri unde 
s�au proiectat filme în aer liber 
s�au aflat în interiorul Complexu�
lui Național Muzeal Astra (Muzeul
Satului, cum e cunoscut), iar al
patrulea a fost în Piața Mică din
Si biu. Nimic mai plăcut decât să
stai pe perne și să ur mă rești un
film lângă lac sau în apropierea
lui ori să stai în barcă și să faci
același lucru. Am auzit mulți si�
bieni care, nefiind spectatori fi�
deli ai festivalului sau nefiind
cinefili în general, s�au dus în Mu�
zeul Satului doar ca să vadă filme. 

IULIA BLAGA

Oferta a fost adaptată unui public
mai larg decât publicul festivalier
și a cuprins în principal producții
despre România, care au și concu�
rat pentru trei premii decise de ju�
riul format din Oana Giurgiu,
Ște fan Dobroiu și Steve Rickinson.
Astfel, producția suedeză Josefin &
Florin, regizată de Ellen Fiske și
Joanna Karlberg, a luat Premiul
pentru cel mai bun film din secțiu �
nea România, în vreme ce Premiul
de regie din aceeași sec țiune s�a dus
la Adrian Pârvu și Helena Maksiom
pentru Totul nu va fi bine, iar o
Mențiune Specială a primit produc �
ția austriacă Așteptați răspunsul
operatorului, de Pavel Cuzuioc. 

Documentarul lui Andrei Dăs�
călescu, Tatăl nostru, distins recent
cu Premiul Special al Juriului la
Sarajevo, a avut premiera națio �
nală la Astra Film Fest, unde a luat
Premiul Publicului, decis de votul
publicului plătitor de bilete. Dacă
am înțeles bine, filmul lui Dăscă�
lescu a fost inclus în competiția
principală, Internațional, care va
intra online împreună cu celelalte
două secțiuni competitive, Europa
și cea de film studențesc. 

Iată mai jos câteva rânduri de �
spre patru din titlurile incluse în
secțiunea România, așezate în or�
dinea relevanței lor și însoțite de
precizarea că documentarul româ�
nesc e tot mai valoros și mai vizibil
la festivaluri internaționale, deci

nu întâmplător în ultimele numere
ale revistei ne�am ocupat de el. 

Lemn, de Monica Lăzurean-
Gorgan, Michaela Kirst și

Ebba Sinziger (coproducţie
România-Austria-Germania) 

Conceput ca un foarte bun film de
investigație care îl urmărește pe
Alexander von Bismarck, străstră�
nepot al cancelarului Bismarck și
președinte al Environmental In�
vestigation Agency (EIA) din Wa �
shington DC, în acțiune în România,
Peru, Rusia și China, Lemn are
substanță, nerv și țintește precis
spre mafia lemnului și cei care o în�
curajează – inclusiv clasa politică. 

Ca într�un film de spionaj, Ale�
xander von Bismarck se deghizează
în vânzător sau cumpărător de
cherestea (după caz), iar anchetele
lui, realizate împreună cu activiști
locali și filmate cu camera ascunsă,
urmează același scenariu indife�
rent de locul desfășurării acțiunii,
demonstrând că tăierile ilegale de
lemn, corupția politică și exploata�
rea cetățenilor săraci merg peste
tot în lume mână�n mână. 

Gabriel Păun, președintele Agent
Green, și Bogdan Micu, cel care a
creat aplicația Inspectorul Pădurii,
sau cetățeni români de un curaj re�
marcabil în condițiile în care pădu�
rarii care iau atitudine își pot pierde
viața, cum s�a și întâmplat de două
ori, sunt personaje în filmul a cărui
realizare a influențat realitatea. 

Când în 2015 au fost prezen�
tate Comisiei de Mediu din Parla�
ment rezultatele anchetei ca�
re demonstra că Holzindustrie

Schweighofer folosește lemn tăiat
ilegal inclusiv din Parcul Național
Retezat, câteva zile mai târziu mii
de oameni ieșeau pe străzile din Bu�
cu rești pentru a protesta împo�
triva defrișărilor ilegale. Văzând
filmul în 2020, nu poți să nu re�
marci cât de greu se mișcă lucru�
rile și că în continuare, cu toate
anchetele și protestele, se defri �
șează ilegal în România.

Tatăl nostru, de Andrei
Dăscălescu (coproducţie

România-HBO Europe)

În direcția documentarului perso�
nal, narat la persoana întâi și pre�
zentând o poveste de viață univer� 
sală, Andrei Dăscălescu pune în
discuție ideea de paternitate și ma�
turizarea ce implică separarea de
părinți și de traumele pe care aceș �
tia le�au provocat. Când află că va
deveni tată (scena e filmată ca într�un
film de ficțiune minimalist, prin
ușa de la baia în care iubita lui își
face testul de sarcină), regizorul
simte că e momentul să�și con�
frunte tatăl care�l părăsise în copi�
lărie, călugărindu�se și stabilin� 
du�se pe Muntele Athos.

Spectatorul participă emoțio �
nal la încercarea fiului de a lega un
dialog cu tatăl său, după cum se im�
plică emoțional și când Paula, iu�
bita lui, le comunică părinților ei
despărțiți vestea că vor deveni bu�
nici, iar ei reacționează cu răceală,
dacă nu pasiv�agresiv. Singurii care
se bucură de veste sunt bunicii lui
Andrei Dăscălescu, cărora acesta 
le�a consacrat primul său docu�
mentar, Constantin și Elena (2009).

Deci când bagajul primit de la
părinți e atât de greu, cum poți să
îți asumi viitorul rol de părinte?
Lucrurile par să se rezolve, însă.
Fiul și tatăl stabilesc un fel de rela �
ție după ce petrec mai mult timp
împreună iar tatăl începe să se des�
chidă, deci presupunem că relația
ar putea continua. E de remarcat
simțul regizorului (care e și direc�
tor de imagine) nu doar de a ști ce
să filmeze și ce să monteze, dar și
de a ști ce întrebări să�i pună tată�
lui. De multe ori el pare să vor�
bească în numele spectatorilor (de
exemplu: „Nu�i un păcat să faci
copii și să�i lași de izbeliște?“). Tatăl
nostru e genul de film care prinde
la public pentru că emoția lui e
neforțată și pentru că are inteli �
gența de a nu regla conturi, ci de în�
cerca să înțeleagă punctul de ve �
dere al celuilalt. Spectatorul trage
singur concluziile.

Totul nu va fi bine, de Adrian
Pârvu, Helena Maksiom
(coproducţie România-

Ucraina)
Altă poveste personală despre iu�
bire și maturizare, spusă de doi ti�
neri care s�au cunoscut întâm �
plător când Adrian Pârvu căuta un
colț de canapea și un ghid la Cer�
nobîl, unde voia să se documen�
teze pentru un film care l�ar fi
pu tut ajuta să�și accepte semi�or�
birea cauzată de catastrofa ecolo�
gică din 1986. 

Până la urmă, așa cum cei doi
au povestit în interviul acordat
Sdc într�unul din numerele tre�
cute, tema și structura filmului 
s�au modificat văzând și făcând,

Totul nu va fi bine devenind un
film despre cum doi regizori de �
butanți încearcă să construiască o
relație de iubire pe fondul proble�
melor de sănătate ale amândurora
și sub spectrul permanent al Cer�
nobîlului și al efectelor lui.

Totul nu va fi bine e un film la
fel de sumbru precum titlul – mie
mi s�a părut tragic prin efectele vi�
zibile ori intuite pe care Cernobîlul
sau unele evenimente personale le
au asupra personajelor principale
și secundare. E un film despre răul
de pe lume, despre cât de grea e
viața pe pământ și despre oameni
care luptă să fie fericiți cu ghiuleaua
legată de picior. Spre deosebire de
Tatăl nostru, aici ai din păcate
senzația că structura îți scapă puțin
printre degete. Poate n�ar fi fost rău
ca cei doi regizori să mai fi așteptat
puțin ca viața să determine singură
structura ideală a filmului.

Casa cu păpuși, de 
Tudor Platon (România)

Primul film regizat de directorul de
imagine Tudor Platon e și el o po�
veste personală care urmărește o
vacanță petrecută împreună de re�
gizor cu patru femei în vârstă care
sunt prietene de 50 de ani (două
dintre ele fiind bunica, respectiv
nașa regizorului). Mixând umorul
cu nostalgia și regretul, filmul în�
cearcă să înțeleagă bătrânețea și 
s�o contextualizeze cumva în avans
(regizorul nu are 30 de ani). 

După un început promițător,
cu două dintre eroine lamentându�se
că la 70 de ani sunt considerate în
vârstă și n�ar mai trebui să poarte
jeanși, și o primă parte în care aten �
ția spectatorului e stimulată de
acest început ghiduș ce promitea
aproape o aventură pe acordurile
șlagărului Violete pentru fete, filmul
începe să stagneze un pic și la final
dă impresia că n�a reușit să strângă
prea mult material. 

Ai fi vrut să afli mai multe de �
spre viața acestor femei simpatice
și rezistente, despre ceea ce le face
să fie atât de puternice. Poate că
asta se va întâmpla într�un alt film
și că deocamdată regizorul a fost
limitat de materialul pe care l�a fil�
mat (foarte frumos, de altfel) în
casa de la țară. Scenele în care
doamnele bârfesc cu regizorul pic�
tând aparent absent pe banca din
spate sunt adorabile. SDC

Lemn, de Monica Lăzurean-Gorgan,
Michaela Kirst și Ebba Sinziger
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Aceasta nu e o carte despre Wag�
ner și nici măcar despre muzica
sa, cât mai ales despre influența
unui muzician asupra ne�muzi�
cienilor. O premisă dezamăgitoa �
re pentru muzicieni, liniștitoare
pentru ceilalți, dar prea modestă
pentru un volum de aproa pe opt
sute de pagini, în care autorul
atinge cele mai importante
puncte ale unei istorii controver�
sate și fascinante de 180 de ani. 

Dacă Mozart, Beethoven sau alți
compozitori geniali ai istoriei nu
au generat un „mozartism“ sau un
„beethovenism“, Wagner și drama
sa muzicală au suscitat, dincolo de
reacții vii și pătimașe în epocă, și
un curent generic atemporal, care
pare să nu fi încetat nici astăzi să
pună probleme. „Aici timpul de�
vine spațiu“ spune undeva Parsi�
fal, unul dintre controversații săi
eroi dintr�o operă pentru care
wagnerienii au un adevărat cult,
iar volumul al cărui travaliu a
durat 12 ani poate fi o cheie în
elucidarea „wagnerismului“ și a
„cazului Wagner“. 

Renumitul critic muzical al
„The New Yorker“, finalist Pulitzer
și autor al bestsellerului The Rest
is Noise, urmărește în acest al trei�
lea său opus influența controver�
satului compozitor în lumea celor
pe care autorul îi numește „artiști
ai tăcerii“: romancieri, poeți și pic�
tori, dar și în muzicologie și ci�
nema, într�o cronică îndrăgostită
și monumentală despre obsesii și
intoxicare, despre exultări hiper�
bolice și reinventare perpetuă.
Wagnerismul lui Alex Ross este o
viziune panoramică asupra siste�
mului nervos central al culturii
universale, conectată la un stimul
surprinzător și supradimensio�
nat, opera lui Richard Wagner,
personalitate artistică titanescă a
secolului 19. Analiza îndrăgostită
a autorului urmărește simptome
și reacții de la unda de șoc a mor �
ții sale, primii discipoli și detrac�
tori ca Nietzsche și Baudelaire
până la cele mai recente influențe
ale culturii pop în Tolkien, seriile
Marvel sau vegetarianism. 

Urmând unul dintre princi�
piile compoziționale ale muzicii
lui Wagner, Ross își elaborează

propriile leitmotive, de la descen �
denți notorii, personaje și perspec�
tive nebănuite în ocultism sau
cinematografie, până la rolul lui
Wagner în culturi precum cea
afro sau gay, analizând in extenso,
lucid și erudit, influențele aces�
tuia până ziua de astăzi. 

Un loc central îl ocupă ana�
liza antisemitismului lui Wagner
(maestrul a fost un antisemit no�
toriu, care scria în 1869 un odios
Das Judenthum in der Musik) și
efectele de lungă durată ale aces�
tuia resimțite în cultura nazistă și
a megalomaniei lui Hitler, pentru
care opera compozitorului ger�
man a fost o adevărată revelație,
deși nu conține nici un personaj
semit, dar care a năruit la propriu
reputația muzicii idolului său
după al Doilea Război Mondial.
Cu o narațiune firească și o struc�
tură inteligentă, cartea nu e stu�
foasă, deși încărcată de date
istorice, Alex Ross mizând și pe o
anecdotică excepțională, inserată
cu știință, bun gust și umor, care
face o lectură de mai bine de două
săptămâni o adevărată plăcere.
Doar două exemple:nu, nu e ade�
vărat că Mark Twain a spus „mu�
zica lui Wagner ar fi mai bună
decât sună“, ci prezentatorul de
televiziune Bill Nye, iar istoria
brânzeturile franceze La vache
qui rit nu se trage din geniul
comic bleu/ blanc/ rouge ci de la
„Wachkyrie“, vagonetele cu ali�
mente de pe câmpurile de luptă
ale Primului Război Mondial care,
la fel ca valkiriile lui Wagner, adu�
ceau consolare soldaților răniți. 

WAGNER, O OGLINDĂ VIE

Artistul care a convins un rege să�i
construiască un teatru numai

pentru el e geniu și coțcar în car�
tea lui Ross, devenind, precum
contemporanul său Walt Whit�
man, un personaj multiform în
oglinda reacțiilor problematice pe
care le generează – părerea noas�
tră despre el spune mai multe de �
spre noi decât despre el, crede
Olivia Giovetti de la Literary Hub. 

Deși nu e despre Wagner, Wag�
nerism e în fiecare dintre capitolele
sale o explorare a lui Wag ner sim�
bolistul, Wagner ezotericul, Wag�
ner decadentul, Wagner satanistul,
Wagner evreul, Wagner negrul,
Wagner feministul, Wagner homo�
sexualul, Wagner modernistul,
Wagner victorianul, Wagner socia�
listul, Wagner bolșevicul și Wagner
nazistul. Muzica este, desigur, pre�
zentă în contrapunct, dar Ross o
neglijează, preferând să examineze
mai ales efectul acesteia asupra 
ascultătorilor ei și cum aceasta a
ajuns la ei prin geniul autorului
care s�a slujit de sincretism și o psi�
hologie perfidă. 

Dezamăgitor pentru mine la
prima lectură e faptul că Alex Ross
acordă într�un tom atât de volu�
minos atât de puțin loc muzicii lui
Wagner, fapt justificat de chiar
demersul lucrării, a cărei conclu�
zie pare a fi că cei mai im portanți
succesori ai compozitorului sunt
James Joyce și Thomas Mann mai
mult decât Claude Debussy sau
Arnold Schoenberg. 

WAGNERISMUL ȘI ROMÂNIA

Nu știu cum va fi primită cartea
lui Alex Ross în România, aștept
cu interes cronicile de speciali�
tate literaților – mă interesează
în special comentariul criticilor
literari „sau ceva de genul“. Chiar
dacă pe noi nu ne�au prea vizitat
valkirii, nici cultura română, așa
cum e ea, nu a scăpat de atingerea
wagnerismului. Îmi amintesc că
nu demult, în contextul proble�
melor cu sediul Filarmonicii „Ba�
natul“ din Timișoara, s�a vehiculat
propunerea ca Sinagoga princi�
pală din oraș să găzduiască con�
certele acestei instituții muzicale,
totul funcționând perfect până
când reprezentanții comunității
au impus o condiție repertorială:
nu se va cânta Wagner! 

Astfel de condiționări s�au în�
tâmplat dintotdeauna – Filarmo�
nica din Berlin a avut parte de o
primire îngrozitoare la New York
în anii ’50 cu un program Wagner,
Daniel Barenboim a avut și are
încă probleme în Israel unde nu
se cântă deloc Wagner nici astăzi,
în secolul 21. 

Nici în România nu s�a prea
cântat Wagner, dar din cu totul
alte motive, de la sălile de concert
până la costurile montării unei
lucrări integrale. Lui Enescu (tot
lui!) – cel despre care Menuhin
spunea că era în stare să cânte din
memorie acte întregi din muzica
wagneriană – revenindu�i meri�
tul de a fi dirijat în premieră o lu�
crare wagneriană – în 8 decem� 
brie 1921 a dirijat Lohengrin, în
cadrul spectacolului care a inaugu�
rat Opera Română din Bucu rești.
De atunci, în afara unor adevărate
stagiuni Wagner dirijate de Geor �
ge Georgescu și de câteva pre zențe
străine datorate Festivalului Enescu,

în prezent nu s�au încumetat mulți
să încalece pe vreo lebădă, în afara
lui Christian Badea cu câteva ex�
trase din Lohengrin, Parsifalși Tann �
häuser, spectacole despre care s�a
vorbit tocmai de aceea ca despre un
fel de a doua venire. 

Pentru că sunt deja prea bătrân
ca să mă fericesc doar cu lectura pe
Kindle, voi aștepta să miros cartea pe
hârtie, precum pisicile lui Alex Ross
din postările de pe Twitter, acolo
unde cel mai mare critic muzical în
viață e foarte prezent cu postări des�
pre white supremacy în muzica cla�
sică, apocalipsa climatică, statui
con federate, Black Panther, Donald
Trump, uiguri în China, BLM ș.a.

Închei cu promisiunea reve�
nirii și un ultim argument, un
citat din cel mai respectat critic
muzical european al momentului,
francezul Jean�Jacques Nattiez:
„Probabil cea mai bine informată
lucrare privindu�l pe Wagner și
importanța sa estetică și culturală
din câte am citit“. SDC

Wagnerism: Art and Politics in the
Shadow of Music – Alex Ross

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ
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„Suplimentul de

cultură“ publică în

avanpremieră un

fragment din volumul

Tiranul cu nas mare

și cu suflet foarte

mic. Lirică politică,

sloganuri electorale și

versificații satirice de

campanie de la 1834

până în zilele noastre

de Cristian Preda,

care va apărea în

curând în colecția

„Opus. Științe politice“

a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Anul 1957 este unul electoral, așa
încât debutează în presă cu pre�
zentări in extenso ale candi da ților.
Portretele lor sunt profesionale. În
cele mai multe cazuri, nici măcar
nu se menționează calitatea de
membru al PMR. Elogiile par ridi�
cole, dar în vremuri totalitare totul
e permis partidului unic.

De pildă, „Scânteia“ din 3 ia�
nuarie îl laudă pe un inginer
Dragnea deoarece le�a dat sfaturi
atât de bune locuitorilor dintr�o
comună doljeană, încât „dintr�o
sută de țărani, 95 duc bălegarul la

câmp; nu�l mai aruncă în baltă,
nici nu�i mai dau foc să ardă“. A
doua zi, de la rubrica „Fii vrednici
ai patriei, candidați în alegeri“
aflăm că tractoristul Voitiș, „îm�
brăcat în haine de duminică, a în�
ceput să umble la pompa de
in jecție, la carburator [și] în câ�
teva minute, spre mirarea uceni�
cului, tractorul prinse a păcăni cu
vioiciune“. Un alt candidat era
tovarășul Barabaș: după ce a fost
prizonier în URSS, s�a întors la fa�
brica „Steagul“ din orașul Stalin și
a construit un dispozitiv pentru
„rectificarea pistoanelor cu cadru
pentru ridicătorul hidraulic“. Abi �
litățile practice sunt deci singu�
rele care te califică pentru depu �
 tăție. Inclusiv când vine vorba 
de spre Costache Antoniu, artistul
care a jucat rolul „cetățeanului
turmentat“ din O scrisoare pier�
dută. În acest caz, cel mai celebru
personaj al dramaturgiei româ �
nești este și el mobilizat pentru a
arăta că actorul e candidatul ideal:
„Cine altcineva decât acela care a
dăruit atâta adâncime umană și
pătrundere sufletească omului
simplu înșelat de mascarada sfo�
răriilor electorale ale regimului
burghezo�moșieresc putea să în �
țe leagă mai deplin și mai profund
deosebirea fundamentală între ce
însemna deputăția în trecut –
izvor de sinecure și afaceri pe spi�
narea poporului jefuit – și ce în�
seamnă deputăția astăzi – menire
înaltă de slujire a celor mulți, de
înfăptuire a voinței lor în marele
sfat al țării?“.

PMR a continuat să încurajeze
feminizarea candidaturilor, ca par �
te a unei „stridente emancipări“. 

Bazinul de recrutare a candidatelor
includea profesii diver se. Unele as�
pirante aveau educație precară –
alfabetizarea e încă o provocare –,
altele erau mai răsărite:

Propusă�i o femeie (Și�i
chiar învățătoarea)

Și de�i rostesc cu cinste azi
numele�i pe drept:

Vorbește despre dânsa me�
dalia din piept

Și creșa, și căminul, și stră�
zile ca floarea...

Obstacolele așezate în calea
pasiunii feministe a regimului to�
talitar sunt ridiculizate prin in�
termediul figurii caricaturale a
unui soț care nu vrea să fie con�
dus „oficial“ de către soție:

Un singur om, deoparte, ne �
mulțumit cu soarta,

S�a hotărât să tragă ostenta�
tiv la fit

Și nu vrea s�o propună, pre�
cum ne�a lămurit:

— Păi, ce, să mă conducă și�ofi�
cial, consoarta?

Așa că deputată, la noi, în Fi�
laret

E�aleasă�nvățătoarea, prin
vrerea colectivă,

C�o mie voturi pentru și
unul împotrivă.

(Al cui e votul „contra“ nu
știm, că e secret).

Campania se face „din casă în
casă“. „Duminica trecută“, scria
„Scânteia“ din 8 ianuarie 1957,
„peste 10.000 de agitatori au des �
fășurat o intensă muncă politică

de masă în raioanele capitalei [...]
vorbind alegătorilor despre reali�
zările statului nostru democrat�
popular. [...] Ei au fost primiți cu
voie bună de alegători“. Să remar�
căm faptul că statul, iar nu parti�
dul, era lăudat pentru „realizări“.
Cele două se confundau, dar con�
tează cine e în prim�plan. Pornind
de la „realizări“ se livrau și promi�
siuni. Operațiunea nu era lăsată în
grija oricui. O efectua un tribun al
proletcultismului, precum Mihai
Beniuc, transfigurat din specialist
în psihologia animalelor în autor
de imnuri politice. Pentru el, prin
alegeri se obțin rezultate:

Curent electric mult și�n ori �
ce loc,

În pod e grâu și vin în polo�
boc,

Cămine culturale, școală,
carte,

Și satul fără prunci furați de
moarte,

Pășuni mai grase, codri mai
adânci,

Iar întunericul gonit pe brânci.

Dificultățile de înțelegere ale
publicului erau majore, așa că au
fost luate în serios. Când cetățenii

nu erau căutați acasă, ci strânși la
„Casa alegătorului“, li se citeau
documente de partid, așa cum se
cuvenea pentru nivelul lor de
educație: „Când s�a făcut liniște în
sala plină de oameni a Casei ale�
gătorului, agitatorul Alexandru
Lebădă a citit raportul expus de
tov. Gh. Gheorghiu�Dej la recenta
plenară a CC al PMR. Și cum i�au
cerut ascultătorii, a citit mai rar și
mai tare partea din raport care se
referă la problemele sporirii pro �
ducției agricole“. Deslușirea po�
runcilor date de partid se făcea și
prin caravanele cinematografice.

Ales cu câteva săptămâni îna �
inte în „forurile superioare ale
partidului“, Ceaușescu apare de�
acum pe prima pagină a gazete�
lor. Dintr�un articol aflăm că s�a
întâlnit cu alegători din Pitești –
sunt citați un muncitor la fabrica
de tananți și două gospodine –,
care îi vorbesc despre gestionarea
„fondului de locuințe“ și despre
„speculanți și alți lucrători necin �
stiți“: viitorul secretar general al
partidului unic le răspunde subli�
niind „superioritatea sistemului
nostru electoral“. Reporterul nu a
consemnat dacă alegătorii au fost
mulțumiți cu răspunsul ori ba... SDC

Cristian Preda –
Tiranul cu nas mare 
și cu suflet foarte mic

CARTEA
O istorie inedită a politicii românești pornind 
de la versurile închinate domnitorilor și
președinţilor, șefilor de partide și cetăţenilor,
miniștrilor corupţi și deputaţilor somnoroși din
regimurile care s-au succedat de la Regula-
mentele Organice până astăzi. O istorie extrasă
din ziare, epigrame și broșuri electorale, recu -
perată din foile volante distribuite la mari 

evenimente, din „Moftul Român“ al lui Caragiale
și din postările de pe Facebook din zilele noas-
tre. Veţi descoperi cum au fost contestate cu
virulenţă mari personalităţi ale istoriei noastre,
dar și laudele deșănţate la adresa unor politi-
cieni ridicoli, veţi citi extrase din articole despre
dueluri sau din poezii despre bătăuși electorali
de pro -fesie. Cartea înfăţișează o lume ro mâ -
nească plină de viaţă, grăbită mereu să-i deni-
greze pe politicieni, dar și să le ridice statui
după trece rea lor în nefiinţă. SDC
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Premiile Scriitorul lunii/ Scriitorul
anului, aflate la cea de-a cincea
ediţie, sunt un proiect al Uniunii
Scriitorilor din România, organizat
de Casa de Cultură „Mihai Ur-
sachi“, sub egida Primăriei Mu-
nicipiului Iași.

Astfel, Scriitorul lunii iulie 2020
este Ioan T. Morar, pentru volu�
mul Fake news în Epoca de Aur.
Amintiri și povestiri despre cen�
zura comunistă, apărut la Editura
Polirom.

Juriul acestei ediții a fost for�
mat din Nicolae Manolescu (pre �
ședinte), Daniel Cristea�Enache,
Gabriela Gheorghișor, Ioan Hol�
ban, Mircea Mihăieș, Vasile Spiri�
don și Răzvan Voncu.

Premiile Scriitorul lunii/ Scrii�
torul anului vor fi decernate la Gala
din 5�7 noiembrie 2020, la Iași.

Despre carte
„Fie că și�a propus, fie că nu,

Ioan T. Morar ne oferă o savuroasă
contra�istorie a comunismului ro�
mânesc. Sub forma unor secvențe
adeseori burlești, scriitorul li�
vrează imaginea unei lumi în care
absurdul era regula, nu excepția.
Deși scrise sub ghilotina cenzurii,
ele sunt complet dezinhibate, cu o
libertate a gândului și a expresiei
ce le dădea, în epocă, un aer de ne�
verosimil. Și totuși, textele au apă�
rut în presa ultimelor două decenii
comuniste, pe sub nasul activiș tilor
de partid și al vămuitorilor ideolo�
gici. Cum a fost posibil acest lucru?

Uneori, prin jocul hazardului, pe
care autorul îl explică în palpitante
capitole de memorialistică. Ade�
seori, prin partide de șah încrânce�
nate în care inteligența s�a dovedit
superioară obtuzității și prostiei.
Cartea lui Ioan T. Morar este, pe
lângă certele virtuți literare, conec�
tate la o nesecată mină de umor și
inteligență, un sclipitor document
de epocă. Suntem invi tați cordial
să urmărim felul în care o Românie
alternativă – plină de umor, cu un
accentuat simț al grotescului, in�
ventivă, colorată, ironică – dă cu
tifla cenușiului murdar al ideolo�
giei comuniste.“ (Mircea Mihăieș)

Ioan T. Morar (n. 13 aprilie
1956, Șeitin, județul Arad) a ab�
solvit în 1981, ca șef de promoție,

Facultatea de Filologie a Uni ver �
sității din Timișoara, secția româ �
nă�franceză. Din 1987 a fost re  �
dactor la „Viața studențească“ și 
„Amfiteatru“. După 1989 a lucrat
la „Cuvântul“ și „Alianța Civică“.
În 1990�1991 a fost redactor�șef la
„Varietăți“, TVR. Este membru
fondator al „Academiei Cața ven cu“.
Între 2004 și 2009 a fost senior
editor la „Cotidianul“. A rea lizat
emisiuni de televiziune, activând,
până în 1996, în grupul Divertis.
În perioada 2010�2012 a fost con�
sul general la Marsilia. Membru al
Uniunii Scriitorilor din România.
A publicat volumele de versuri:
Vară indiană (1984; Premiul pen�
tru debut al Uniunii Scriitorilor),
Fumul și spada (1989), Șovăiala
(2000; Premiul pentru poezie al
Uniunii Scriitorilor), Ne rușinarea
(2003) și Paloarea (2010). Poeziile
sale au fost traduse în engleză, fran�
ceză, polonă, spaniolă, catalană și
maghi ară, în antologii și reviste cul�
turale. La Editura Polirom a mai pu�
blicat Lindenfeld (2005, 2006, 2013;
Premiul Național de Proză al 

„Ziarului de Iași“), Negru și Roșu
(2013; nominalizat la Premiul Car�
tea anului 2013 al „României lite�
rare“), Cartea de la capătul lumii
(2007, 2015), Sărbătoarea Corturi�
lor (2016, 2018; Premiul pentru
proză al Uniunii Scriitorilor din
România pe anul 2016) și Șapte
ani în Provence (2018; Premiul
special al Uniunii Scriitorilor din
România). S�a stabilit în localita�
tea provensală La Ciotat. SDC

Premiile Scriitorul lunii/ 
Scriitorul anului: Ioan T. Morar, 
Scriitorul lunii iulie 2020

Mircea Mihăieș este laureat
al Premiului special al Uniunii
Scriitorilor din România, ediţia
2020, pentru volumul O noapte
cu Mo lly Bloom. Romanul unei
femei, apărut la Editura Poli -
rom. Premiile Uniunii Scriito-
rilor din România pentru anul
2019 au fost decernate în data
de 11 septembrie, la Casa Ver-
nescu (Calea Victoriei, nr. 133),
fără public, într-o Gală filmată
de TVR. Juriul ediţiei din acest
an a fost format din: Mihai
Zamfir (Președinte), Gabriela
Gheorghișor, Ioan Holban, An-
gelo Mitchievici, Ovidiu Peci-
can, Cornel Ungureanu și
Răzvan Voncu.

O NOAPTE CU MOLLY BLOOM.
ROMANUL UNEI FEMEI

„Un evantai multicolor: cu acest
obiect în minte, m�am aventurat
în scrierea cărții de față, animat
de gândul secret de a construi un
Anti�Ulysses. Fascinat de ființa de
hârtie care, simultan, se ascundea

și atrăgea atenția asupra sieși, am
început să explorez un continent
al feminității explozive și tainice,
misterioase și accesibile, travestite
și autodemascate. E povestea unui
personaj care ilustrează acut și
subminează radical ideea de pa�
siune amoroasă în cultura occi�
dentală a ultimelor secole. Mo lly
Bloom e și «nevasta veselă» din
Windsorul shakespearian, e și Moll
Flanders, și Fanny Hill, și sora mai

mică și mai puțin nevrotică, dar
mai îndrăzneață a Annei Karenina
și a Emmei Bovary, și Justine a lui
Sade, și Venus în blănuri, și eroina
unei Histoire d’O ce n�a mai fost
scrisă, și o Simone de Beauvoir
avant la lettre. E întruparea sen �
zualității și a neru șină rii, a visării
exaltate și a tânjirii deznădăjduite.
Am descoperit astfel drama luci �
dității, a compasiunii (și autocom�
pasiunii) unei femei ce pare sclava

instinctelor fizice, dar care se 
relevă a fi stăpâna absolută a intu �
ițiilor și viziunilor luminoase de� 
spre iubire. Deschise, părțile dis�
puse radial ale evantaiului sunt un
elogiu adus femeii și feminității,
supleței inteligenței și mlădierii
pasiunilor ce�și cer dreptul la ex�
primare artistică. Molly Bloom se
află la răscrucea mentalităților,
percep țiilor și sensibilităților pre�
moderne și moderne. Atunci când
nu le�a înfrânt, a știut să�și facă din
ele un aliat. Le�a cucerit ori și le�a
asumat, în toate ipostazele ei:Molly
imperiala. Molly impudica. Molly
carusel. Molly naturalis. Molly tri�
plex. Molly din Troia. Molly de pia�
tră. Molly postmeridian. Molly noc �
turna. Molly sola. Molly asamblaj.
Molly mille�feuilles. Molly grande�
bouffe.“ (Mircea Mihăieș)

Mircea Mihăieș (n. 1 ianuarie
1954) conduce doctorate în litera�
tura engleză și americană la Univer�
sitatea de Vest din Timișoara. Între
2005 și 2012 a fost vice pre ședinte 
al Institutului Cultural Ro mân. 

Redactor�șef al revistei „Orizont“. 
Volume publicate: De veghe în
oglindă (1989), Cartea eșecurilor.
Eseu despre rescriere (1990), Fe�
meia în roșu (1990, în colaborare
cu Adriana Babeți și Mircea Nedel�
ciu), Cărțile crude. Jurnalul intim
și sinuciderea (1995), Victorian Fic�
tion (1998), Masca de fiere (2000),
Atlanticul imaginar (2002), Scutul
lui Perseu (2003), Viața, patimile și
cîntecele lui Leonard Cohen (2005),
Metafizica detectivului Mar lowe
(2008, tradus în Statele Unite în
2014), Despre doliu. Un an din viața
lui Leon W. (2009), Ultimul Judt
(2011), Ce rămîne. William Faulkner
și misterele ținutului Yoknapataw�
pha (2012), Istoria lui Corto Mal�
tese, pirat, anarhist și visător (2014),
Ulysses, 732. Romanul romanului
(2016), Șapte zile, plus una. Un dia�
log cu Ilie Stepan (2018). 

A primit de șase ori Premiul
Uniunii Scriitorilor din România.
A publicat șase volume în colabo�
rare cu Vladimir Tismăneanu. 
Lu crează la o carte despre Finne�
gans Wake. SDC

Mircea Mihăieș, laureat al Premiului Special
al Uniunii Scriitorilor din România, 2020 



În doar câteva zile,
acum 50 de ani, au
fost lansate succesiv
o serie de discuri
care, devenind
clasice, au schimbat
complet felul în care
publicul apreciază
muzica populară, de
la rock și folk la soul,
funk și heavy metal.

„În mod normal, ar fi o ipocrizie
să spui că o singură lună ar putea
da peste cap istoria muzicii, dar
septembrie 1970 este candidatul
ideal pentru a verifica dacă există
măcar o fracțiune de adevăr în
această idee“, scrie „Slate“, subli�
niind că în această lună de acum
jumătate de secol generațiile din
epocă au putut asista la „un viraj
cultural major“.

Adevărul este că, în doar câteva
săptămâni, au văzut lumina zilei
o serie de albume care au lansat
noi stiluri ce au produs o mutație
considerabilă a muzicii așa�zis 
populare. Totul în contextul de în�
ceput al anilor ’70, un fundal fră�
mântat, tensionat, predispus con �
testării, adevărurilor grave și, în

general, unui ton mai pesimist.
Optimismul flower power al erei
hippie, se spune, a luat sfârșit, în
mod simbolic în 1969, odată cu
drama festivalului de la Altamont
și cu asasinatele comise de clanul
Mason. Noua realitate începe să
se instaureze un an mai târziu. 

Industria muzicală este și ea în
plină schimbare. Două formații de
uriaș succes și influență își înce�
tează existența: The Beatles se
destramă oficial, odată cu pleca�
rea lui Paul McCartney, la fel Si�
mon & Garfunkel. Printre tinerii
muzicieni se înregistrează un șir
de tragedii. Pe 3 septembrie moa �
re Alan Wilson, vocalistul de la
Canned Heat, victimă a unei su�
pradoze de barbiturice. Pe 17 sep�
tembrie, tot o supradoză de bar�
biturice îl ucide pe Jimi Hendrix,
la Londra. Janis Joplin, alt simbol

al contraculturii, moare și ea pe 4
octombrie.

În același timp, anul 1970 este
anul nașterii a nenumărate for �
mații care aveau, foarte repede, să
devină celebre. De exemplu: Ae�
rosmith, Cactus, Derek and the
Dominos, Electric Light Orchestra,
Emerson, Lake & Palmer, Gentle
Giant, Weather Report sau Queen.

Aproape simbolic pentru schim �
barea de mentalitate survenită, tre�
cerea de la optimismul hippie la o
viziune mai sumbră, albumul Pa�
ranoid, lansat pe 18 septembrie, re�
prezintă consacrarea formației
Black Sabbath (foto jos), lansarea
unui alt gen de sound și de estetică
muzicală, dar și a unui nou gen –
heavy metal. „Era normal că al doi�
lea album Sabbath să ajungă în
fruntea topurilor britanice“, scrie
ziaristul Howard Johnson. 
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Septembrie 1970, luna când
muzica s-a schimbat



susține că Phoenix ar fi acceptat
deja și că în prezent se lucrează de
zor la scenarii. Filmul Joker, care a
stârnit o imensă polemică, a fost
un uriaș succes de public și a adus
două premii Oscar și două Globuri
de aur, pentru interpretarea lui
Joaquin Phoenix și coloana sonoră
a lui Hildur Guðnadóttir.

ROWLING ENERVEAZĂ 
DIN NOU

Celebra autoare britanică J.K.
Rowling a declanșat iar enervarea
activiștilor „woke“, care o acuză
din nou de atitudini anti�transse�
xuali, fiindcă în noul ei roman din
seria dedicată detectivului Cor�
moran Strike, Troubled Blood,
apare ideea unui ucigaș în serie
care se îmbracă în haine de femeie.

„Morala acestei cărți pare a fi să
nu ai încredere într�un bărbat în
rochie“, se scrie în cronica din „The
Telegraph“ care pare să fi inflamat
cel mai mult activiștii. La aceste
acuze, Rowling a răspuns arătând
că personajul ei este bazat pe mo�
dele reale, ucigașii în serie Jerry
Brudos și Russell Williams, și că
marile teme ale cărții sunt, de fapt,
„schimbarea, pierderea și absența“,
dar și „chipul schimbător al femi�
nismului și al idealurilor și stereo�
tipurilor feminității“. 

STANISŁAW LEM, 
FORMAT JOC VIDEO

Starward Industries, un nou stu�
dio polonez specializat în crearea
de jocuri video, și�a anunțat pri�
mul titlu: The Invincible, o adap�
tare a unui apreciat roman SF al
scriitorului Stanisław Lem. Sub
forma unui joc first person shoo�
ter, The Invincible prezintă odi�
seea unui echipaj pământean pe
o lume ostilă, confruntat cu o rasă
de creaturi artificiale ce par a fi
rezultatul unui curios darwinism
al mașinilor. Starward Industries
este format din veterani ai cele�
brului studio polonez CD Projekt
Red care a transformat în ultimul
deceniu romanele fantasy din se�
ria The Witcher ale polonezului
Andrzej Sapkowski într�o franciză
mondială. SDC
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TEMERILE LUI 
MARTIN SCORSESE

„Cinemaul este în prezent împins
în plan secund și devalorizat“, a
declarat Martin Scorsese în cursul
unei prezentări virtuale la Festi�
valul Internațional de Film de la
Toronto. „Faptul că unele festiva�
luri de film încă au loc – impro�
vizând, adaptând, făcând ca lucru�
rile să funcționeze într�un fel sau
altul – este emoționant pentru
mine. Dar presa și cultura popu�
lară privesc din păcate, din ce în
ce mai frecvent, cinemaul devalo�
rizat și trimis într�un plan secund,
clasat într�o categorie care începe
să semene tot mai mult cu mic fel
de mâncare reconfortant și atât.
Această formă de artă remarcabilă
este și va fi întotdeauna mai mult
decât un simplu divertisment. Ci�
nemaul, în cea mai bună formă a
sa, va fi totdeauna o sursă de în�
cântare și de inspirație.“

Nu este prima oară în ultimii
ani când autorul Taxi Driver ia
apărarea artei cinematografice în
fața tendințelor care, în opinia lui,
o amenință. Anul trecut, de exem�
plu, Scorsese a atacat filmele cu
supereroi Marvel (forma domi�
nantă de producție hollywoo�
diană), despre care a spus că „nu
sunt cinema“ și că țin mai mult de
„parcurile de distracții“. Actuala
pandemie a dat o lovitură uriașă
industriei cinematografice mon�
diale, cu milioane de spectatori
obligați să vadă filmele doar de la
domiciliu. 

ÎNDEMN LA REVOLTĂ

Rapperul Kanye West pare să fi
pornit la luptă contra caselor de
discuri printr�o serie de postări

pe Twitter: un video în care uri�
nează pe un trofeu Grammy și o
serie de alte postări în care își
atacă propria casă de discuri, Uni�
versal, cerând altor artiști să se
alăture protestului lui. West a pu�
blicat toate cele zece contracte
care îl leagă de Universal Music și
este foarte supărat că șefii casei
de discuri nu vor să îi vândă înre�
gistrările „master“, pe care le vrea
pentru a căpăta controlul deplin
asupra a tot ce a înregistrat. În anii
’90, Prince și�a scris cuvântul
„slave“ („sclav“) pe față pentru a
protesta contra exploatării artiș �
tilor de către casele de discuri.

RĂMAS BUN, 
WINSTON GROOM!

Scriitorul american Winston Groom
a încetat din viață la vârsta de 77
de ani. El a devenit celebru odată
cu adaptarea din 1994 a romanului
său Forrest Gump, care s�a trans�
format peste noapte într�o senzație
culturală și a câștigat șase premii
Oscar și peste 600 de milioane de
dolari. Groom, fost ziarist și veteran
al războiului din Vietnam, a scris și
o continuare a lui Forrest Gump  în
1995, Gump and Co.

UN JOKER 
FOARTE SCUMP

În ciuda uriașului succes al filmu�
lui Joker, actorul Joaquin Phoenix
nu s�a arătat imediat încântat de
posibilitatea de a lucra la o conti�
nuare. Dar studiourile Warner
Brothers sunt atât de disperate
după alte filme de un asemenea
succes, încât par să îl fi convins pe
actor, cu ajutorul unui cec de 50
de milioane de dolari pentru încă
două continuări. „The Mirror“

„Surprinzând starea de spirit a
epocii, cele opt piese ale cvartetu�
lui din Birmingham au pus stop de�
finitiv idealurilor hipiote ale anilor
’60, propagate din San Francisco,
dragostea liberă și puterea florilor.
Umbra războiului interminabil din
Vietnam sfârșește prin a eroda op�
timismul naiv al tinerilor care do�
minase decada precedentă. Ce pu�
tea să reprezinte muzical acest
lucru mai bine decât viziunea unui
lumi nefericite propusă de patru
băieți proveniți din clasa munci�
toare săracă din sumbrul oraș in�
dustrial Birmingham?“

Paranoid – un album care avea
să fixeze, brutal și sumbru, aproa �
pe întreaga estetică și tematică
pentru heavy metal și toate genu�
rile derivate pentru următoarele
decade.

La o zi după Paranoid, în SUA,
este lansat After the Gold Rush, al
treilea album al lui Neil Young, un
album inspirat de scenariul unui
film care nu avea să se mai facă
despre goana după aur din Cali�
fornia, într�o ambianță de sfârșit
de lume. 

Young evocă în cântecele lui o
epocă trecută, devine unul dintre
primii muzicieni care își face pu�
blică grija față de mediu („Look at
Mother Nature on the run/ In the
1970“) și denunță Sudul sclavagist
(deși avea să regrete mai târziu
această viziune „caricaturală“). Af�
ter the Gold Rush este albumul
care lansează cu adevărat cariera
lui Neil Young.

Pe 22 septembrie, Santana, chi�
tarist revelat pe scena de la Wood�
stock, revine cu Abraxas, album
care testează „alte rețete muzi�
cale“, amestecând rock, jazz, salsa
și blues. Succesul uriaș al albu�
mului deschide calea artiștilor
rock de pe întregul continent pen�
tru anii care vor veni.

Iar în vreme ce Allman Brothers
Band, pe 23 septembrie, odată cu
Idlewild South, trec dincolo de
statutul de blues�rockeri pentru
a creiona forma definitivă a sub�
genului Southern rock, din statul
Georgia, James Brown aruncă pe
piață Sex Machine, un dublu al�
bum de studio conceput în parte
ca un fals album live. 

Încă de la prima piesă, Get Up I
Feel Like Being a Sex Machine,
Brown „impune definitiv rețeta
funk“, alături de o trupă de muzi�
cieni mai tineri, arătând că „me�
lodia poate fi minimală câtă vre �
me ritmul este incisiv, percutant,
surprinzător și, în același timp, de�
venind un exemplu al afirmării
fără concesii a identității afro�
americane“. SDC



16
ANUL XVI NR. 702

19 – 25 SEPTEMBRIE 2020fast food 
www.suplimentuldecultura.ro

E relativ liniște la Sibiu, deși
noaptea e de acum frig, de aici
tristețea că în curând nu mai
putem sta în curte, n�o să mai
udăm grădina în fiecare dimi �
neață și fiecare zi ne va apropia
tot mai mult de iarnă. Încep să o
înțeleg pe mama, care iarna intra
în depresie pentru că nu mai
putea să�și facă de lucru pe afară. 

Pisicile continuă să vină pe
rând la masă și continuă să apară
fețe noi. Țiganca și�a scos în socie�
tate puiul care i�a mai rămas și pe
care�l lasă în grija motanului
negru (tatăl?) cât ea se ține cu Ma�
rele Blond. Contele de Nasu�Lat
(numit așa după Boni, pisica lui
Gellu și a Lyggiei Naum, poreclită
de prieteni Contesa de Nasu�Lat)
vine pe la 8 dimineața și seara,
uneori și la prânz. Grasu’ (vedeți
câtă corectitudine politică!) îi
gonește pe toți de la farfurie. A
apărut și o musafiră nouă, Mai �
muțica�țica, o adolescentă cu clo �
poțel la gât care după ce mănâncă
vrea să te joci cu ea fără a obosi
vreodată. Colonelul, care e negru

și cu alb sub bot, ca un barbișon,
vine numai noaptea, dar rade tot.
Cu toții sunt plini de purici. Con�
telui de Nasu�Lat i�am pus de
două ori Stronghold la ceafă, dar
ceilalți nu stau la mângâiat (cu
excepția Maimuțicii). 

Acum vreo lună, în prima zi de
zugrăvit, Țiganca a mătrășit un pui
de graur, care a avut noroc că l�am
văzut la timp și l�am dus la cabinet,
de unde l�au preluat voluntarii de
la Prietenii Berzelor. Acum e sănă�
tos și liber și mă bu cur că am apu�
cat să�l mângâi pe cap. Nu știu dacă
graurii mai pleacă în țările calde.
Oricum, acesta a fost cel mai impor�
tant eveniment al ultimelor luni. La
capitolul coincidențe mai adaug că
am văzut o vulpe pe pista aerodro�
mului Măgura, între două zboruri
cu un Apollo Fox, iar când am vă �
zut în Muzeul Satului documenta�
rul Lemn, de Monica Lăzurean�
Gorgan, Michaela Kirst și Ebba
Sinziger, într�o secvență apărea
Café Museum din Viena, cafenea �
ua unde Elias Canetti l�a cunoscut
pe dr. Sonne (am scris despre asta
acum câteva numere). Mă tot în�
trebam cum arată Café Museum,
dar am preferat să mi�o imaginez
decât s�o caut pe Google și uite că
apărut singură.

Printre alte noutăți e consta�
tarea (regretabilă) că sibienii au
început să vorbească ca bucu reș �
tenii – nu mai spun „Servus“, ci
„Bună“ și rar mai găsești pe cineva
care să zică „Ora doi“. În schimb,
peste tot dai de inconturnabilul

„Cu drag!“. Plus o anume rigiditate
din felul în care unii țin de reguli
fără să le pună la îndoială. Proba�
bil așa se întâmplă în toate orașele
mici, unde oamenii au nevoie de ti�
pare înțepenite pentru a�și duce
viețile, pe pilot automat, înainte.
Cu isteria și graba lui, Bucureștiul
te învață să fii spontan și imagina�
tiv. Totuși, n�aș spune că îmi lip �
sește capitala, fie și pentru faptul că
la Sibiu poți merge peste tot cu bi�
cicleta și pentru că, la fel ca la țară,
poți intra în vorbă pe stradă cu oa�
meni pe care nu�i cunoști, dar care
vezi că au chef de conversație. Asta
pentru că lumea nu se grăbește.

Tocmai am citit că celebrul
chef Auguste Lescoffier în al său Le
Guide culinaire, care a revo luționat
gastronomia oferind pen tru prima
dată rețete scrise, con sidera în 1902
că viața era „ultra�rapidă“. Cine e
fascinat de percepția timpului tre�
buie să citească autobiografia Agat�
hei Christie (am mai vorbit de ea),
unde scriitoarea e cu un picior în se�
colul XIX și cu celălalt în secolul XX,
evidențiindu�i fiecăruia ciudățe �
niile cu umor și înțelegere. 

Închei aparent nepotrivit cu
unul din cele mai frumoase poe �
me; l�am descoperit de curând și�l
dau mai departe ca pe o scrisoare
a Sfântului Anton. E mai frumos
decât orice film despre care aș fi
putut scrie. 

„somewhere i have never tra�
velled,gladly beyond
any experience,your eyes

have their silence:
in your most frail gesture

are things which enclose me,
or which i cannot touch be�
cause they are too near

your slightest look easily
will unclose me

though i have closed myself
as fingers

you open myself as fingers,
you open always petal by

petal myself as Spring opens
(touching skilfully,mysteri�

ously)her first rose

or if your wish be to close
me,i and

my life will shut very 

beautifully,suddenly,
as when the heart of this

flower imagines
the snow carefully every�

where descending;

nothing which we are to per�
ceive in this world equals

the power of your intense
fragility:whose texture
compels me with the colour

of its countries,
rendering death and forever

with each breathing

(i do not know what it is
about you that closes

and opens;only something in
me understands

the voice of your eyes is
deeper than all roses)

nobody,not even the
rain,has such small hands.“ 

Ilustrez acest poem al lui e e
cummings cu prima fotografie cu
oameni rămasă până azi, care e la
fel de misterioasă ca poemul. A fost
realizată de Louis Daguerre în 1838
și înfățișează Boulevard du Temple
din Paris. Cum la începuturile fo�
tografiei, datorită timpului mare
de expunere, personajele în miș �
care dispăreau din fotografii, aici a
rămas un singur om – un bărbat
care a avut șansa să stea să i se lu�
struiască pantofii. Așa a intrat în
eternitate. Asta e un poem în sine:
toți ceilalți oameni, pentru că se
mișcau, au ieșit din istorie odată cu
terminarea timpului de expunere.
Pentru noi ei nici n�au existat.

Arta ar trebui să redea moartea
și veșnicia prin fiecare „suflare“, la
fel ca femeia iubită din poemul lui
e e cummings. Prin natura ei, foto�
grafia reușește asta cel mai bine. SDC

IULIA BLAGA
FILM

Sigur că te poți caza la hotel.
Eventual formezi zero de pe tele�
fonul din cameră, apoi rogi
recepționera să îți dea un ton de
exterior ca să anunți familia că ai
ajuns cu bine. 

Și dacă ai norocul să nu fii obser�
vat părăsind hotelul cu cheia la
tine, imensul breloc cu numărul

camerei te poate apăra și de urs.
Știu, hotelurile mai noi au cartelă
de acces magnetică. O plimbi în
același buzunar cu telefonul, apoi
dormi pe hol, fiindcă nu mai des�
cuie nimic. 

Soluția modernă și chiar mai
ieftină o reprezintă apartamentele
închiriate în regim hotelier. Pen�
tru cine nu a încercat, ideea este că
omul îți pune la dispoziție, contra
cost, propria casă, cu ziua. Tipul
ăsta de afacere există de mulți ani,
de pe vremea când trebuia să te
aștepte proprietarul în fața blocu�
lui, să�ți arate cum să tragi apa

fără să blochezi rezervorul Olivia.
Un pic mai discret decât cei care îți
scot ochii cu brelocul pe trotuar la
Eforie. Am zis de pe vremea când,
căci între timp progresul a revolu �
ționat total acest segment al in�
dustriei ospitalității .

Nu te mai vezi deloc cu pro�
prietarul, dar asta nu înseamnă că
vreunul din voi își poate permite să
fie porcușor, fiindcă ambii veți
primi recenzii pe saiturile de spe�
cialitate. Banii îi dai din cont și
primești niște instrucțiuni despre
accesul în imobil. Cele mai mo�
derne uși au un mecanism cu cod
PIN. Patru cifre, asta am primit eu
în schimbul a 160 lei în București.
Ca să păstrez nota de tip glumeț, 
i�am scris omului că mi se pare cam
nesigură protecția la efracție a

casei lui. A răspuns cu un emoticon
zâmbăreț și mi�a dat adresa exactă.
Acolo am ajuns în jurul orei paișpe. 

Tastez 4�1�6�6. Nimic. Repet de
cinci ori procedura, degeaba. Tri�
mit mesaj: domnule, sigur e bun
codul? Răspuns:uneori mai face fi�
guri, vă rog să tastați multe cifre cât
de repede puteți, ca să se scurtcir�
cuiteze aparatul, apoi loviți�l cu pi�
ciorul. Mesaj: nu am reușit nimic.
Răspuns: încercați să băgați un
card în dreptul yalei și să împingeți
cățelul încuietorii . Mesaj: am în�
cercat, am rupt cardul, nu se poate
deschide așa. Răspuns: dacă sun �
teți cu mașina, vă rog frumos să
luați levierul și să forțați încuietoa�
rea. Acel vă rog frumos m�a uns la
inimă, nu m�am putut supăra. Am
adus levierul și am început să 

scobesc încuietoarea, că doar plă�
tisem ca să stau acolo. Mesaj:nu se
poate descuia! Răspuns:am vrut să
vă demonstrez că acest imobil este
unul sigur, cazarea dumneavoastră
este la etajul următor, vă rog să
plecați din dreptul ușii până nu se
întoarce vecinul. SDC
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